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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ BUTAI“ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMA 2018-2021 METAMS  

  
I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

   
1. UAB „Kėdainių butai“ korupcijos prevencijos programa paruošta vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 2002 m. gegužės 28 d. įstatymo Nr. IX-904 7 

straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d.  nutarimu Nr.  

1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. 

įsakymu Nr. 2170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos patvirtinimo“ ir kitais 

teisės aktais.  

2. Programos pagrindinė paskirtis ir misija yra analizuoti korupcijos riziką, vykdyti 

korupcijos prevenciją bendrovėje. Atlikus korupcijos analizę ir esant prielaidoms korupcijai 

atsirasti bendrovėje, vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, padėsiančią bendrovės 

darbuotojams sąžiningiau, atviriau ir veiksmingiau atlikti savo pareigas.  

3. Programoje vartojamos sąvokos:  

3.1.  Korupcija – 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 

asmens veiksmai ar neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos 

sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar 

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

privilegijos) už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal asmens einamas pareigas, taip pat 

tarpininkavimas darant nurodytas veikas.   

3.2. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba 

poveikiu, papirkimas, piktnaudžiavimas, kita nusikalstama veika, jeigu ji padaryta teikiant 

viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos, piktnaudžiavimas tarnybine 



padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų 

klastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, neteisingų duomenų apie 

pajams, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, ar 

kita nusikalstama veika, kai tokios veikos padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, 

papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.   

3.3. Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą 

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

korupcijai.  

3.4. Korupcijos rizikos veiksniai – sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, galinčios sudaryti 

prielaidas korupcijai.  

4. Ši programa paruošta vadovaujantis skaidrumo, sąžiningumo, darbuotojų 

atsakomybės ir kitais principais.   

 

II. KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ  

5. Bendrovės veiklos sritys, paslaugos, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:  

5.1. Viešųjų pirkimų organizavimas. Labai svarbu išanalizuoti supaprastintų viešųjų 

pirkimų atlikimo taisyklės, aiškiai reglamentuoti viešųjų pirkimų organizavimą UAB 

„Kėdainių butai“ siekti kuo didesnio viešumo skelbiant kuo daugiau informacijos interneto 

svetainėje, siekti kuo daugiau pirkimų atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacijos sistemos 

priemonėmis; 

5.2. Darbuotojų švietimas antikorupcijos temomis. Korupcijos apraiškas lemia 

žmogiškasis faktorius, todėl labai svarbu supažindinti darbuotojus su korupcijos apraiškomis, 

korupcijos prevencija, skatinti imtis iniciatyvų kovojant su korupcija; 

5.3. UAB „Kėdainių butai“ darbuotojų informavimas antikorupciniais klausimais.    

  
III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR 

VERTINIMO KRITERIJAI  

7. Programos pagrindinis tikslas – šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, 

paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, teikti paramą numatytoms 

korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, vykdyti glaudų UAB „Kėdainių butai“ 

bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais 

asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.   



8. Pagrindiniai programos uždaviniai:  
8.1. supažindinti UAB „Kėdainių butai“ darbuotojus su galimos korupcijos 

atsiradimo priežastimis, aplinkybėmis, galimomis pasekmėmis;  

8.2. užtikrinti UAB „Kėdainių butai“ teikiamų paslaugų skaidrumą, sąžiningumą ir 

kitų antikorupcinių principų laikymąsi;  

8.3. analizuoti ir vertinti gaunamą informaciją susijusią su korupcijos prevencija;  

8.4. nustačius galimas korupcijos prielaidas, jas analizuoti ir priimti reikiamus 

sprendimus joms pašalinti;  

8.5. tobulinti darbuotojų žinias korupcijos prevencijos, viešųjų ir privačių interesų 

derinimo srityse;  

8.6.  visiems bendrovės klientams užtikrinti vienodą paslaugų teikimą;  

8.7. užtikrinti korupcijos prevencijos programos priemonių administravimą, 

priemonių pritaikymą bei kontrolę 

8.8. užtikrinti viešųjų pirkimų organizavimo skaidrumą ir viešumą;  

8.9. stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencines 

priemones, kurios leistų nustatyti korupcijos atvejus įvairiuose viešųjų pirkimų etapuose; 

8.10. užfiksuoti pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas ir viešai skelbti informaciją apie tokių gautų pranešimų skaičių ir jų pateikimą 

teisėsaugos institucijoms; 

8.11. užtikrinti antikorupcijos programos nuostatų laikymąsi.  

9. Bendrovės korupcijos prevencijos programos priemonių plano vykdymas ir 

kontrolė vertinama pagal šiuos vertinimo kriterijus:  

9.1. korupcijos prevencijos programos įvykdytų įgyvendinimo priemonių plano 

priemonių skaičių;  

9.2. korupcijos prevencijos programos neįvykdytų įgyvendinimo priemonių plano 

priemonių skaičių;  

9.3. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano suplanuotų 

priemonių įgyvendinimo nustatytais terminais;  

9.4. Įvairių pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas teikiant paslaugas 

skaičiaus pokyčiu.  

 



IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, KONTROLĖ, KEITIMAS, 

PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS   

10. Už korupcijos prevencijos kontrolę ir vykdymą, taip pat šios Programos nuostatų 

vykdymą pagal kompetenciją atsakingas UAB „Kėdainių butai“ direktorius bei asmuo, 

direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingu už korupcijos prevenciją UAB „Kėdainių butai“.  

11. Už konkrečių programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako 

priemonių plane nurodyti vykdytojai.  

12. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas, 

kuris yra neatskiriama Programos dalis. Plane nustatomos įgyvendinimo priemonės, jų 

vykdymo terminai ir vykdytojai. 

13. Korupcijos prevencijos programa gali būti koreguojama ar keičiama, 

atsižvelgiant į aplinkybes ir veiksnius, antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, atitinkamų 

institucijų ir asmenų išvadas bei rekomendacijas, galinčias turėti įtakos programos 

įgyvendinimui.    

14. Naujo laikotarpio programą, jos įgyvendinimo priemonių planą tvirtina 

bendrovės direktorius ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 31 d.   

 

V. KORUPCIJOS ATVEJŲ TYRIMAS 

15. Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas darbuotojai praneša UAB 

„Kėdainių butai“ asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

16. Gautus skundus, prašymus, pareiškimus dėl korupcijos UAB „Kėdainių butai“ 

analizuoja, tiria, vertina, rengia siūlymus direktoriui arba asmeniu atsakingam už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę. 

 

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS 

17. Programa finansuojama iš UAB „Kėdainių butai“ biudžeto lėšų. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Programa įsigalioja nuo 2018 m. kovo 21 d.   

19. Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 

skelbiamas UAB „Kėdainių butai“ internetinėje svetainėje www.kedainiubutai.lt . 

  

  



  

  

  


