
UZDAR1JI AK,INE BENDR?uE.KA,PEDoS AUToBUSI PAB,GS"

GENERALINIS DIREKTORIUS

ISAKTMAS

DEL UAB .KLAIPEDOS AUTOBUSU PARKAS" KORUPCIJOS PREVENCIJOS
2020-2022 METU PROGRAMOS IR JOS IGYVENDTNTMO PRIEMONTV PLANO

PATVIRTINIMO

2020 m. kovo 3l d. Nr. 34
Klaipeda

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo, Lietuvos Respublikos
nacionaline kovos su korupcija 2015 - 2025 metq programos bei pawirtinq Lietuvos Respublikos
Seimo 2015 m. kovo l0 d. nutarimo XII - 1537 "Dil Lietwos Respublikos nacionalinis kovos su
korupcija 201 5 - 2025 metq programos potvirtinimo" nuostatq reikalavimais:

1. T v i r t i n u UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" korupcijos prevencijos 2020-2022 metq
progftlmos ir jos igyvendinimo priemoniq planq (toliau - Korupcijos prevencijos programa).

2. Pas k i r i u uZ Korupcijos prevencijos programos vykdym4 atsaking4 teisininkg Sandr4

Sreiderytg-Vaid9.

3. N u s t at au, kad Korupcijos prevencijos programa b[tq skelbiama viesai, bendroves

intemetineje svetaineje.

4. N u s t a t a u, kad isakymas isigaliojajo pasira5ymo dien4.

Generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas

Parenge
Sandra Sreideryte - Vaide



PATVIRTINTA
UAB ,,Klaipddos autobusq parkas"
Generalinio direktoriaus
2020 m. kovo 3 I d

lsakymu Nr. 34

UAB,KLAIPEDOS AUTOBUSU PARKAS" KORUPCIJOS PREVENCIJOS 202
METU PROGRAMA

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

II

0(022

1. UAB ,,Klaipedos autobusq parkas., korupcijos prevencijos 2020-2022 metq programa
(toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu,
Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2ols - 2o2s -itq irogm*a, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo l0 d. nutarimu XII - 1537 *Del Lieiwos Rispublikos
nacionalin4s kovos su korupcija 201 5 - 2025 metq programos patvirtinimo,, .

2. Programa skirta korupcijos prevencijai uZtikrinti UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" (toliau
- bendrovd).

3. Sia Programa yra siekiama Salinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti bendroveje,
paskatinti bendrovds darbuotdus reikSti nepakantum4 korupcijai. Programoje nustatyti fendrieii
korupcijos prevencijos tikslai, uidaviniai ir vertinimo kriterijai, princilai, korupcijos prevencijos
priemones, Programos formavimo ir igyvendinimo subjektai.

4. Sia Programa siekiama kuo efektyviau salinti korupcii4 Bendroveje ir uZ jos ribq, kaip
neigiam4 socialini reiSkini.

5. Si Programa sudaroma trejiems metams ir igyvendinama priemoniq planu (priedas Nr. l),
kuriuo siekiama uZtikrinti bendrovds veiklos skaidrumq, atvirumq, korupcijos prevencijos
lgyvendinimo principtl laikymqsi bei numatytomis priemonemis ir pioceduromis uZiirsti ketiq
korupcijos atsiradimui bendroveje.

6. Programoje vartojamos s4vokos atitinka LR Korupcijos prevencijos istatyme vartojamas
s4vokas.

ANTIKORUPCINES APLINKOS IR VEIKLOS BEI TAIKOMU KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PRIEMONIU ANALIZE BENDROVEJE

7. UAB ,,Klaipedos autobusq parkas,. lgyvendinamos Zemiau
prevencij os priemones:

7.1. uZ korupcijos prevencijq bendroveje paskirtas generalinio
atsakingas asmuo;

iSvardintos korupcijos

direktoriaus isakymu

_ T,2.bendroveje korupcijos pasireiskimo tikimybe (toliau - Kpr) nustatyta 2019 m. -
!9b]toriniq isipareigojimq kontroles bei valdymo sistemos srityje (u2deisti debitoriniai
isiskolinimai). Tiriamoje sriryje nustatyra minimali korupcijos pasireiskimo tikimybe;

7.3. bendroveje 2019 m. buvo atliktas darbuotojq tolerancijos korupcijai indekso nustatymo
tyrimas, kurio paskirtis - ivertinti bendroves darbuotojq poziiirl i korupcij4, t..y. kiek pladiai papiitgs
Sis reiSkinys ir koks yra darbuotojq santykis su tokio pobiidZio apraiSkomis, bei ivertinti korupcijos
paplitim4 ir toleravimq organizacijoje. Tyrimo instrumentas - anonimine apkliusa rastu, imtii -UAB "Klaipedos autobusq parkas" darbuotojai. Remiantis metodines medziagos (,yA,ntikorupcijos
vadovas verslui" 2016 m. Vilnius) rekomendacijomis, apskaidiuojant darbuotojq tolerancijos
korupcijai indeksq vertinant 100 balq sistemoje is apklausos gauti 12 balq pazymi labai zem4
darbuotojq korupcijos tolerancijos indekso dydi, o korupcijos netoleravimo iygis gana aukstas,
korupciniq veikq pasireiSkimo tikimybe yra minimali. Apklausos rezultatai skelbiami iitemete;
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7.4. UAB "Klaipedos autobusq parkas" administmcijos pastate GaraZq g. 2, Klaipedoje ir
Autobusq stoties tamybos pastate Butkq Juzes g. 9, Klaipedoje, yra lrengtos pasto dezutes skirtos
informacijai ir prane5imams apie korupcij4 bendroveje. Bendroves intemetineje svetaineje
wurv.klao.lt yra skelbiamas elektroninis pa3tas, kuris skirtas praneSimams, skundams ar
informacijai del bendroveje galimq korupcinio pobiidZio nusikaltimq. Tokio pobiidiio praneSimq
per 2019-2020 metus gauta nebuvo;

7.5. bendroves intemetin€je svetaineje www.klap.lt skiltyje ,.Korupcijos prevencija" yra
skelbiama UAB "Klaipedos aulobusq parkas" korupcijos prevencijos politika ir program4 kuriose
yra numatomas korupcijos prevencijos principq igyvendinimas bei priemoniq planas, taip pat ir kita
aktuali informacija susijusi su korupcijos prevencijos igyvendinimu bendroveje;

III. KORUPCIJOSPREVENCIJOSPROCESOORGANIZAVIMAS

8. Bendroveje asmuo, igaliotas vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg, koordinuoja ir
kontroliuoja korupcijos prevencijos priemoniq lgyvendinim4 bendroveje.

Iv. VEIKLOS SRraIU, KURTOSE yRA DIDELT KORUPCTJOS PASIREISKTMO
TIKIMYBE, ANALIZE IR VERTINIMAS

9. Siekiant uZtikrinti efektyvi4 korupcijos prevencij4 bendroveje atliekama veiklos sridiq,
kuriose yra didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe, analize ir vertinimas;

10. Veiklos analizg ir vertinim4 atlieka asmuo, igaliotas vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos
kontrolg;

11. fgalious asmuo pateikia bendrovds veiklos sridig kuriose egzistuoja didel6 korupcijos
pasirei5kimo tikimybe, nustatymo ir vertinimo apraiymus generaliniam direktoriui/ kuris ne veliau
kaip per I menesi priima sprendimus del pateiktos informacijos bei sitilymq lgyvendinimo.

12. Generalinis direktorius i5vadas apie veiklos sritis, kuriose egzistuoja didele korupcijos
pasirei5kimo tikimybe gali pateikti susipaZinimui bendroves valdybai.

v KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS, JOS IGYVENDINIMO
PRIEMONIU PLANO SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR

KONTROLE

I 3. Korupcijos prevencijos Programos priemoniq planus tvirtina generalinis direktorius.
14. Asmuo igaliotas vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg, apibendrina informacijq

apie priemoniq igyvendinim4 ir kiekvienq metq III ketvirti teikia korupcijos tikimybes nustatymo
iSvadq generaliniam direktori ui.

vI. PROGRAMOS TIKSLAI, UZDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

1

15. Pagrindinis programos tikslas - antikorupcines aplinkos kiirimas, skaidrumo bendrovds
veikloje uitikrinimas ir priemoniq taikymas, maZinant korupcijos pasirei5kimo rizik4 bendroves
veikloje, stiprinant korupcijos prevencij4 identifikuojant bei Salinant korupcijos kilimo prielaidas.
Pro gramoj e keliami uZdavini ai 2020 -2022m. :

15.1. Didinant darbuotojq pasitikejimq bendrov6s darbu, siekti didesnio procediirq
skaidrumo, atvirumo, viesumo, atskaitingumo ir teisiniq bei antikorupciniq principq laikym4si.

15.2. Sdinti prielaidas, sudamndias s4lygas bendroves darbuotojarns pasin:auaoii tamybine
paddtimi, sukurti ir igyvendinti Nulinds tolerancijos korupcijai politikq.

15.3. Padidinti priimamq sprendimq vie5umq ir skaidrum4, pagerinti informacijos sklaid4
paslaugq teikimo srityse.



VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Programa galioja tris metus (2020-2022 m.) ir yra privaloma visiems bendroves
darbuotojams.

17. Su Sia Programa yra supaZindinami visi bendroves darbuotojai elektroninemis
priemonemis (el. paitu).

18. Programa gali biiti keidiamas generalinio direktoriaus isakymu ir / ar teises aktrl nustatyta
tvarka.

19. Programa ir priemoniq planas yra skelbiami UAB "Klaipedos autobusq parkas,'
intemetineje svetaineje www.klap.lt, skiltyje "Korupcijos prevencija".

20. Sios programos nuostatq igyvendinim4 koordinuoja ir kontroliuoja generalinis
direktorius.

J



Korupcijos prevencijos programos
Priedas Nr. I

UAB,,KLAIPEDOS AUTOBUSV pARKAS" KORUPCTJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M.
PROGRAMOS IGYVENDINIMO PRIEMONIU PLANAS

I TIKSLAS - Antikoru nes a linkos kiirimas skaidrumo bendrov6s vciklo e uZtikrinimas ir tairtcmonl mas.
Priemonds Nr. Priemond Vykdytojas (-ai) fvykdymo

terminas kriter at
Laukiamo rezultato vcrtinimrr

4 pasilikdjimq bendrovls darbu, siekti didesnio procedrtrq skoidrumo, olvirumo, vielumo,
itln tstn tiktsko a umo le , Ibe on or ,1 I loi. s,

Didinont darbuoloj

t.t.t. Asmuo atsakingas
uL korupcijos
prevencijq ir
kontrolg.

Kiekvienq
metq III
ketvirti

Bus atliktas korupcijos
pasireiSkimo tikimybes
nustatymas ir nustatyti korupcijos
rizikos veiksniai.

1.2.

vertinim

Asmuo atsakingas
uL korupcijos
prevencijq ir
kontrolg.

Nuolat Bus atliktas bendroves norminiq
rcises aktq projektq antikorupcinis
vertinimas.

t.3

bendroves internetine e

Asmuo atsakingas
vL korupcijos
prevencuq ir
kontrolg.

2020 m. Bendrovds darbuotojai ir
visuomend susipaZins su
bendroves 2020-2022 m.
Korupcijos prevencijos programa

endinimo flemonr lanu.tr
atsakingam uL korupcijos
ir kontrolg bendroveje,

mokymuose antikorupcijos

Asmeniui
prevencij4
dalyvauti
klausimais ir os sklaikd i informaci

2020-2022
m. (pagal
poreiki)

Asmuo atsakingas uZ korupcijos
prevencUq ir kontrolg kasmet
dalyvaus mokymuose
arrtikoru os klausimais ir

4

Identifikuoti rizikingas bendrovOs veiklos
sritis ir vykdyti korupcijos pasirei5kimo
tikimybes nustatymq. Atlikti korupcijos
pasirei5kimo tikimybes nustatym4
pasirinktoje (-ose) bendroves veiklos
srityje (yse).
UZkirsti keliq galimam korupcijos apraiSkq
kilimui. Tobulinti teisinj reglamentavim4
bendroveje, uZtikrinant bendroves
norminiq teises aktq projektq antikorupcinj

SupaZindinti bendroves darbuotojus ir
visuomeng su 2020-2022 m. Korupcijos
prevencijos programa ir jgyvendinimo
priemoniq planu (pavie5inant program4

svetaineie).
I .t.4. Asmuo atsakingas

uL korupcijos
prevencij4 ir
kontrolg.



bendroveje. vykdys informacijos sklaidq
bendrovdle.

|.r.5. Vykdyti antikorupcini bendroves
darbuotojq 5vietim4. Kasmet
suorganizuoti, rengti ar kitomis
priemonemis (lankstinukais,
informaciniais prane5imais, praktiniq
situacijq aptarimais ar kt.) jgyvendinti

an I ko fLt I l1 5vietimt

Asmuo atsakingas
uL. korupcijos
prevencijq ir
kontrolg.

2020-2022
m.

Bus vykdomas bendrov6s
darbuotojq antikorupcinis
Svietimas.

r. t.6. Bendroves darbuotojq tolerancijos
korupcijai ir neetiSkam elgesiui
nustatymas (anonimines apklausos b0du).

Asmuo atsakingas
uL korupcijos
prevencijq ir
kontrolg.

Kiekvienais
metais iki
gruodZio 3 |

d.

iSkomis
alinti prielaidas, s udarantias sqlygas bendrovis dorbuotojams pasinaudoli larnltbine padClimi, sukurti ir igyvendintiNulinis tolera kor k

Bendroves intemeto svetaineje skelbti
informacijq apie gautas dovanas.

Asmuo atsakingas
uZ korupcijos
prevencijq ir
kontrolg.

2020-2022
m.

Bus paskelbta informacija apie
bendroves darbuotojq gaunamas
dovanas (parengtas, patvirtintas,
paskelbtas bendroves dovanq
registras).

1.2.1. Parengti ir patvirtinti Nulines tolerancijos
korupcijai politikq.

Asmuo atsakingas
uZ korupcijos
prevencijq ir
kontrolg.

2020-2022
m.

Bus parengta ir bendrovds
gcneral inio direktoriaus patvirtinta
Nulines tolerancijos korupcijai
politika.

1.2.2. Parengti ir patvirtinti bendrov6s
darbuotojq gautLl dovanq registrq ir
procediirq apra5q kaip elgtis gavus dovanq.

2020-2022
m.

Bus parengtas ir bendroves
generalinio direktoriaus
patvi(intas bendroves darbuotojq
gautq dovanq registras bei

5

darbuotoiu

2

Bus nustatytas bendroves
darbuotojq poZi[ris j korupcijq ir
iSsiaiSkinta kiek pladiai paplitgs 5is
rei5kinys ir koks yra darbuotojq
santykis su tokio pob[dZio

Asmuo atsakingas
uZ korupcijos
prevencijq ir
kontrolg.



procediirq aprasas.

t.2.3. Asmuo atsakingas
uZ korupcijos
prevencijq ir
kontrolg.

Iki 2020 m.
gruodZio 3 I

d. (nuolat)

Bus vie5ai skelbiama bendroves
general inio direktoriaus pilna
darbotvarke.

.t Podidinri ,, yt ir skoidru ti skla la leikimo s .se
I .3.1 . Bendroves interneto svetaineje reguliariai

atnaujinti paslaugq teikimo s4raSus,
siekiant uZtikrinti paslaugq teikimo
skaidrum4 ir vieSum4.

Asmuo atsakingas Per 5 darbo
dienas po
naujos
paslaugos
teikimo
patvirtinimo

Bus vie3ai skelbiamos bendroves
teikiamos paslaugos, skaidriai
nurodoma bendroves vykdoma
veikla.

uL korupcijos
prevencuE
kontrolg.

tr

1.3.3. Bendroves interneto svetaineje reguliariai
skelbti su bendroves veikla susijusius
bendroves dokumentus (pelno / nuostoliq
ataskait4, metinius prane5imus, akcininko
Itikesdiq rastai, strateginiai mettl planai ir
kt.)

Iki 2020 m.
gruodZio 3l
d. (nuolat)

Bus vie5ai skelbiami su bendroves
veikla susijg bendrov6s
dokumentai, skaidriai vieSinama
bendroves vykdoma veikla.

6

Bendroves internetineje svetaineje skelbti
bendroves generalinio direktoriaus
darbotvarkes.

Asmuo atsakingas
uL korupcijos
prevencijq ir
kontrolg.


