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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO VANDENYS“  

2018 – 2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2018 - 2020 metų korupcijos 

prevencijos programos (toliau – programa) paskirtis – užtikrinti kryptingą bendrovės skaidrumo 

politikos nuostatų įgyvendinimą vykdant nuolatinę, veiksmingą ir nuoseklią korupcijos prevenciją 

bei ilgalaikėmis antikorupcinėmis priemonėmis ir procedūromis užkertant kelią korupcijos 

atsiradimui ir plėtrai.  

2. Programa siekiama šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti bendrovėje, paskatinti 

bendrovės darbuotojus, klientus, veiklos partnerius ir suinteresuotąsias šalis aktyviai reikšti 

nepakantumą korupcijai, teikti paramą numatytoms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, 

vykdyti glaudų bendradarbiavimą su savivaldybe, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis bei kitais asmenimis.  

3. Programa grindžiama korupcijos prevencija, bendrovės darbuotojų antikorupciniu 

sąmoningumo ugdymu, klientų, veiklos partnerių, suinteresuotųjų šalių ir visuomenės antikorupciniu 

švietimu siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio atsiradimo priežastis ir 

sąlygas.  

4. Programoje vartojamos sąvokos:  

4.1. Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar 

netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, 

paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal 

einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas 

siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą 

priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam 

prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, 

privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens 

einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.  

4.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas 

sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant 

atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.  

4.3. Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri bendrovės veiklą 

veikiantys išoriniai ir/ar vidiniai ir/ar individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti 

korupcijai.  

4.4. Korupcijos rizikos veiksniai - sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, galinčios sudaryti 

prielaidų korupcijai pasireikšti.  

4.5. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto 

asmens administracinis, darbo pareigų ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai 

siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau 

ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant 

įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika.  

4.6. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, 

papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba 

teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine 



2 
 

padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar 

matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos 

paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną 

ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės 

tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos 

veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar 

užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.  

5. Kitos programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.  

6. Programa parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:  

6.1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;  

6.2. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje 

įstatymu;  

6.3. Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537;  

6.4. Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. 2-100.  
7. Programa įgyvendinama vadovaujantis programos įgyvendinimo priemonių planu, 

kuriame numatytos prevencinės priemonės, skirtos išvengti korupcijos apraiškų bendrovės veikloje, 

stiprinti bendrovės darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą ir didinti jų atsparumą korupcijai.  

8. Programos nuostatos yra privalomos uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo 

vandenys“ (toliau – bendrovės) visiems darbuotojams.  

 

 

II. KORUPCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

9. Programos strateginis tikslas – siekti didesnio bendrovės veiklos skaidrumo, 

atvirumo ir valdymo efektyvumo bei stiprinti bendrovės darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą ir 

atsparumą korupcijai.  

9.1 Pirmas tikslas – nustatyti korupcijos prielaidas ir jas šalinti bendrovėje. Užtikrinti 

skaidrumą ir atvirumą vykdant viešuosius pirkimus, administruojant ir teikiant paslaugas.  

9.1.1. Uždaviniai pirmajam programos tikslui pasiekti:  

9.1.1.1. nustatyti bendrovės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė; 

9.1.1.2.  mažinti korupcijos prielaidas veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė.  

9.2. Antrasis tikslas – padidinti bendrovės priimamų sprendimų ir procedūrų 

skaidrumą, veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei.  

9.2.1. Uždaviniai antrajam programos tikslui pasiekti:  

9.2.1.1. skelbti viešai informaciją apie bendrovės antikorupcinę ir kitą veiklą, programą 

ir jos įgyvendinimo priemonių planą;  

9.2.1.2. informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus ir nusikalstamas veiklas, darbuotojų netinkamą elgesį.  

9.3. Trečiasis tikslas – ugdyti bendrovės darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą ir 

atsparumą korupcijai.  

9.3.1. Uždaviniai trečiajam programos tikslui pasiekti:  

9.3.1.1. šviesti bendrovės darbuotojus, klientus (vartotojus), suinteresuotąsias šalis ir 

kitus asmenis korupcijos prevencijos klausimais; 

9.3.1.2. organizuoti bendrovės darbuotojų antikorupcinius mokymus.   
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III. KORUPCIJOS PRIELAIDOS 

 10. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas: 

10.1. organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus; 

10.2. priimant darbuotojus į darbą; 

10.3. galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimus dėl lėšų panaudojimo ir kito 

turto; 

10.4. pareigybių aprašymų, pareiginių instrukcijų netobulumas. 

 11. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos, galimos korupcijos 

bendrovėje pasekmės: 

11.1. pablogės teikiamų paslaugų kokybė; 

11.2. sumažės klientų pasitikėjimas bendrove; 

11.3. pablogės viešojo administravimo kokybė, atsiras neoficiali sprendimų priėmimo 

tvarka; 

11.4. atsiras socialinė įtampa, kuri mažina visuomenės pasitikėjimą bendrovės 

administravimo kokybe. 

 

 

IV. KORUPCIJOS ATĖJŲ TYRIMAS 

 

12. Sudaryti sąlygas pranešti atsakingam už korupcijos prevenciją bei kontrolę asmeniui 

apie įtarimus dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos.  

13. Tirti ir analizuoti gaunamus skundus, prašymus, pareiškimus, vertinti ir rengti 

siūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tobulinimo.  

 

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

14. Korupcijos prevencijos priemonės yra:  

14.1. Korupcijos prevencijos programos parengimas; 

14.2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir įvertinimas;  

14.3. Bendrovės darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos klausimais; 

14.4. Antikorupcinis darbuotojų švietimas, informavimas apie atsakomybę už teisės 

pažeidimus, supažindinimas su Korupcijos prevencijos programa; 

14.5. Darbuotojų įtraukimas į bendrovės korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimą. Skatinti darbuotojus pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus ar mėginimą juos 

daryti;  

14.6. Esant pagrįstiems įtarimams dėl bendrovės darbuotojų galimai įvykdytų 

korupcinio pobūdžio veiklų, apie pažeidimus pranešti atsakingam asmeniui už korupcijos prevenciją; 

14.7. Bendrovė viešai įsipareigoja netaikyti susidorojimo darbuotojams pranešusiems 

apie korupcinius pažeidimus; 

14.8. Informacijos apie išaiškintus korupcijos atvejus įstaigoje rinkimas ir analizė; 

14.9. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas. 

 

VI. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

15. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas 

(pridedamas), nustatantis korupcijos prevencijos priemones, jų vykdymo tikslus, uždavinius, 

atsakingus vykdytojus, įgyvendinimo terminus ir laukiamo rezultato vertinimo kriterijus.  

16. Programoje nurodytų priemonių vykdymą kontroliuoja bendrovės direktoriaus 

įsakymu paskirtas asmuo.  
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17. Programa ir jos įgyvendinimo priemonės periodiškai peržiūrimos ir papildomos. 

18. Kiekvienas bendrovės darbuotojas turi teisę pateikti pasiūlymus ir pastabas dėl 

programos nuostatų pakeitimų ir programos įgyvendinimo priemonių plano tobulinimo ir/ar 

papildymo.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas tvirtinamas bendrovės 

direktoriaus įsakymu. 

20. Programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas įsigalioja nuo jos 

patvirtinimo dienos ir yra privalomas visiems darbuotojams.  

21. Korupcinė situacija vertinama bei priemonių planas peržiūrimas kas treji metai. 

Esant būtinybei, programa gali būti papildyta ar keičiama bendrovės direktoriaus įsakymu, įstatymu 

ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

22. Programa, programos įgyvendinimo priemonių planas bei kita informacija apie 

vykdomus antikorupcines iniciatyvas bendrovėje skelbiama bendrovės interneto svetainėje 

www.skuodovandenys.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“.  

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skuodovandenys.lt/

