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APSAUGOS 2021 -2023 METU PROGRAMA

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. UAB ,,Giraitös vandenysoo (toliau - Bendrove) korupcijos prevencijos ir prane5ejq apsaugos
2021-2023 metq programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Liètuvos Resiublikos
korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos pranesejq apsaugos lstatymu, Li.tuuo,
Respublikos nacionaline kovos su korupcij a 2015-2025 metq progr¿rma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. IX-1537, Lietuvos Respublikos
nacionalines kovos su korupcija 2015-2025 metq programos igyvendinimo 2021-2013 metq
tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. lapkriðio
04 d. nutarimu Nr. 648, Padaliniq ir asmenq, valstybes ar savivaldybiq istaigose vykianðiq
korupcijos prevencij4 ir kontrolç, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklemis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Vyriausybès 2004 m. geguZes 19 d. nutarimu Nr. 607, i(u.rno rajono
savivaldybes tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T5-76 patvirtinta Kauno ,ujorro
savivaldybes 2021'2023 korupcijos prevencijos programa ir Sios progtumos igyvendinimo
priemoniq planu bei kitais teisês aktais, reglamentuojanðiais korupcijos prevencijos 

-ir 
praneðèjq

apsaugos veikl4.
2. Sioje programoje vartojamos s4vokos taip, kaip apibreZiamos I punkte nurod¡uose teisés

aktuose.
3. Programa skirta korupcijos prevencijai ir prane5ejq apsaugai UAB ,,Giraites vandenys,,.
4. Programq igyvendina UAB ,,Giraites vandenys" atsakingi darbuotojai bei direktorius.
5. Programos veiklos kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis Svietimas, pranesusiq apie

paZeidimus istaigoje asmenq teisine apsauga, skatinimo ir pagalbos jiems priemonès, sieti'ant
sudaryti tinkamas galimybes prane5ti apie teises paZeidimus, tãtianeius gresmç vieðam interesui
arba ji paùeidùianðius, uZtikrinti tokiq paZeidimq prevencij4 ir atskleidim4.

6. Programa parengta dvejq metq laikotarpiui.
7. Programa grindZiama korupcijos prevencija, Bendroves darbuotojq ir visuomenès

antikorupciniu Svietimu ir mokymu, siekiant kompleksi5kai Salinti 5io 
-neigiamo 

socialinio
reiSkinio prieZastis ir sqlygas.

II. BENDROVES VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZE
ANTIKORUPCINIU POZIÜRIU

8' ,,Transparency International'o (TI) Korupcijos suvokimo indekso (KSI) 2019 m.tyrime Lietuvai
$-yte 60 balq is 100 galimq ir 35 viet4. taO saliq s4ra5e. ES valstybiq kontekst. ii.tuuu tary z,t
ES valstybiq nariq atsidüre 15-16 vietoje.

9' Pagal Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos uZsak¡4, UAB ,,Vilmorus.,atlikt 42019m. Lietuvos korupcijos Zemelapio tyrim4, kaip iabai rimt4-problem4'korupcij4 nurode :O%
gyventojq. Taimaäaunei 2018 m. (0%). [moniq vadovai korupcij4, dip taUäi ri*tq problem4,
paminejo -oje vietoje - 32% (2018 m. - 27%), o valstyber tama"io'.¡ai'- 7-oje ui"ìo¡" - 23,i,(2018 m' - 30%o).2.0YoLietuvos gyventojq máno, kadÎorupcijos mastai peis metüs i5augo,
37% -kad nepakito ir 260/o - kad sumaZejo. Ateities atZvilgiu ytå n.t d;gi"" optimisrq fZg;^,



negu pesimistq (11%). Tai geriausias rezultatas per daugeli metq. lmoniq vadovq ir valstybes
tarnautojq atsakymai tai pat yra pozytiviausi per daugeli metq.

10. Laikytina, kad Bendrove antikorupciniu poZitiriu nepatenka i didelg gresmç skaidrumui
kelianðias istaigas, t.y. Bendroveje vykdoma veikla gyventojams nesukeliama minðiq apie

korupcij4, taðiau, Bendrovè, kaip atsakinga Kauno rajono savivaldybös imone, turi prisideti prie
savivaldybes kovos su korupcija bei savivaldybes turto valdymo, imdamasi iniciatyvq, kuriq
pagrindu geretq ir skaidrötq ne tik Bendroves turto valdymas, jo apskaitos ir naudojimo
principai, bet bütq gerinamas ir visos Savivaldybes ivaizdis. Kartu Bendrove turi imtis Svietimo
iniciatyvr¿ siekiant prisideti prie savivaldybès skaidrumo, gyventojq korupcijos prevencijos

suvokimo ir Ziniq gerinimo.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

11. Programos tikslai:
Il.I. atpaÍ:inti ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas bendroveje bei uZtikrinti, kad bütq laikomasi

prane5öj q apsaugos reikalavimq;
11.2. siekti didesnio sprendimq ir procedüry skaidrumo, vieðumo, atskaitingumo visuomenei

bendroves veiklos srityse.
12. Programos uZdaviniai:
12.1. Atsakingq asmenq korupcijos prevencijos srityje paskyrimas ir esminiq elgesio taisykliq

bendrovès darbuotoj ams itvirtinimas;
12.2. Atsakingq asmenq prane5ejq apsaugos srityje paskyrimas ir esminiq elgesio taisykliq

bendroves darbuotojams itvirtinimas;
I 2.3. Tolerancij os korupcij ai lygio bendrovöj e nustatymas;
l2.4.Bendroves darbuotojq Svietimas korupcijos prevencijos ir prane5ejq apsaugos temomis;
12.5. Galimq interesq konfliktq prevencijos vykdymas ir kontrolö;
12.6. Nuolatinès korupcijos prevencijos ir prane5ejq apsaugos priemoniq laikymosi kontroles

vykdymas;
12.7. Vieðqjq pirkimq procedury metu priimamq sprendimq skaidrumo didinimas;
12.8. Informacijos apie bendroves vykdomq veikl4 vieðinimas visuomenei;

IV. PROGRAMOS TIKSLU IR UZDAVINIU VERTINIMO KRITERIJAI

1 3. Programos veiksmingumo vertinimo kriterijai:
I 3. 1. korupcijos paplitimo maZejimas Bendroveje;
1 3.2. didej antis pasitikej imas Bendrove.
14. Programos uZdaviniq bendrieji vertinimo kriterijai:
14.1. Kokybiniai:
14.1.1. Paskirtas asmuo, vykdantis korupcijos prevencij4 ir kontrolç;
14.1,2. Parengtas ir patvirtintas bendroves darbuotojq etikos kodeksas;
14.1,.3. Patvirtintas korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo tvarkos apra5as;

I 4.1.4. Darbuotojq, netoleruoj anðiq korupcij os aprai5kq skaiðiaus pokytis;
14.t.5. Bendroves darbuotojq korupcijos suvokimo lygio maZejimas þagal metinius tyrimq

duomenis);
14.1.6. Darbuotojq kvalifikacijos ir specialiqjq Ziniq korupcijos prevencijos tematika lygio

augimas (pagal metinius tyrimq duomenis);
14.1.7. Bendroves veiklos skaidrinimas priimant ai5kias pareigas ir atsakomybç darbuotojams

nustatanðius teisös aktus, tvarkas.
14.2. Kiekybiniai:
14.2.1. Taik¡q veiklos prieZiüros priemoniq skaiðius;
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14.2.2.

14.2.3.
t4.2.4.
t4.2.5.
14.2.6.
14.2.7.
14.2.8.
t4.2.9.

14.2.r0.
t4.2.t1,.

Nustatytq paZeidimq skaiðius, o taip pat - paieidimq ar skundq, susijusiq su naudojimusi
vidiniu informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu, skaiöius;
Prane5ejq apsaugos istatyme nustatytq procedüry nesilaikymo atvejq skaiðius;

[vykusiq mokymq skaiðius, mokymuose dalyvawsiq darbuotoj q skaiðius;
Bendradarbiavimo su Specialiqjq tyrimq tarnyba atvejq skaiðius;
Bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos prokuratüra atvej q skaiðius;
Priimtq ir paskelbtq teises aktq skaiðius;
Surengtq mokymq antikorupcine tematika skaiðius;
Bendroveje paskelbtos informacijos antikorupcijos ir prane5ejq apsaugos tematika
skaiöius;

f diegtq, atnaujintq programq skaiðius;
Bendrovès darbuotojq, igijusiq specializuotq Ziniq, skaiðius.

V. PROGRAMOS IGYVENDINIMAS STEBESENA, VERTINIMAS,
ATSKAITOMYBE, KONTROLE, KEITIMAS, PILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

15. Programai igyvendinti sudaromas Programos igyvendinimo priemoniq planas, kuri tvirtina
Bendroves direktorius, o ji vykdo plane nurod¡i atsakingi asmenys. Plano vykdymo kontrolg
atlieka Bendrovès direktoriaus isakymu igaliotas asmuo, atsakingas uZ Bendroves korupcijos
prevencijos priemoniq igyvendinimo plano vykdym4 ir kontrolç. Plane nurodytq korupcijos
prevencijos programos igyvendinimo priemoniq ivykdymo laikotarpis sutampa su programos

igyvendinimo pradùia ir pabaiga.
16. Programos igyvendinim4, stebesen4 (monitoring4), vertinim4, atskaitomybç, kontrolg, keitim4

pildym4 ir atnaujinim4 reglamentuoja UAB ,,Giraites vandenys" direktoriaus isakymu
patvirtintas korupcijos prevencijos tvarkos apra5as, taip pat Bendrovös darbuotojq etikos
kodeksas.

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

17. Si Programa finansuojama i5 Bendroves biudZeto leðq.

18. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonems igyvendinti gali büti numatytas
papildomas finansavimas arba naudojamasi valstybes istaigr¿ ir institucijq teikiamomis
nemokamomis mokymq antikorupcine tematika paslaugomis.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Si Programa isigalioja kit4 dien4 po paskelbimo Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq nustatyta tvarka. Programa skelbiama Savivaldybes interneto tinklapyje.

20. Ui, Sios Programos igyvendinim4 paskirti asmenys, nesilaikantys Sioje Programoje nustatytq
reikalavimq, atsako pagal galiojanðius Lietuvos Respublikos teises aktus.
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