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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB „Rokiškio Butų ūkio“ korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programa (toliau –
Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711
(Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. XI-1457 redakcija ), Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ( Žin., 2002, Nr. 57-2297 ), korupcijos prevencijos
programos rengimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369.
2. Programos paskirtis – sukurti ilgalaikį ir veiksmingą korupcijos prevencijos ir jos
stebėsenos bei kontrolės sistemą įmonėje, bei numatyti kryptingą kovos su korupcija priemonių
planą, kurį įgyvendinus bus sudarytos prielaidos korupcijos plitimui mažėti.
3. Šioje Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas :
3.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko,
teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys,
neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio
skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės
interesams;
3.2. korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir
kiti tokio pobūdžio teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia
teisinė atsakomybė.
4. Kitos Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 57-2297) ir kituose teisės aktuose.
5. Programa orientuojama į dvi pagrindines sritis – korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimą
bei šalinimą ir visuomenės švietimą ir jos paramą. Jos priede pateiktą įmonės kovos su korupcija
2015–2017 metų programos įgyvendinimo priemonių plane.
6. Pripažinti, kad viešumas yra geriausia priemonė kovai su korupcija.
II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
7. Programos tikslas – sustiprinti korupcijos prevenciją įmonėje, užkirsti kelią korupcijos
apraiškoms, įmonės administracijoje.
8. Programos tikslui pasiekti numatomi tokie uždaviniai :
8.1. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;
8.2. stiprinti įmonėje paskirtų antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę;
8.3. užtikrinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą ir skaidrumą;

8.4. įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę ir žiniasklaidą;
8.5. stiprinti bendradarbiavimą su korupcijos prevenciją vykdančiomis institucijomis;
8.6. viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jų rezultatus.

III. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
9.Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame
nustatomos įgyvendinimo priemonės, jų įvykdymo terminai bei vykdytojai.
10. Už Programos ir priemonių plano įgyvendinimą atsako įmonės direktorius.
11. Už Programos įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę atsakingas įmonėje paskirtas
asmuo.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Programa skelbiama UAB „Rokiškio butų ūkis“ internetinėje svetainėje.

