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I. Bendrosios nuostatos

1. UAB ,,Pagegiq komunalinis [kis" 2017 - 20lg metq korupcijos prevencijos programa
(toliau - Programa ) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos istatymu,
Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metq programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XXII-1537.

2. Programoje vartojamos s4vokos:
2.1. korupcija - bet koks asmenq, dirbandiq istaigoje elgesys, neatitinkantis jiems

suteiktq igaliojimq ar teises aktuose nustatytq elgesio standartq, ar kitokio elgesio skatinimas,
siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesams.

2.2. korupcinio pobtidZio nusikalstama veika - ky5ininkavimas, papirkimas, kita
nusikalstama veika, jei ji padaryta teikiant vie54sias paslaugas, bei siekiant naudos sau ar kitiems:
piktnaudZiavimas tarnybine padetimi .ar oficialiais igaliojimais, dokumentrl klastojimas,
sukdiavimas, turto pasisavinimas ar i5Svaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinds
paslapties atskleidimas, neteisingrl duomenq pateikimas, nusikalstamu bfldu igytq pinigq ar turto
legalizavimas, ki5imasis i valstybes tarnautojo ar vie5ojo administravimo funkcijas atliekandio
asmens veikl4 ar kitos veikos, kuriq metu siekiama ar reikalaujama ky5io, papirkimo.

3. Kitos vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos respublikos Korupcijos prevencijos istatyme
ir kituose teises aktuose apibreZtas s4vokas.

4. Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, uZtikrinti skaidresng,
veiksmingesng UAB ,,Pagegiq komunalinis iikis" veikl4.

5. Programos strategines kryptys * korupcijos prevencija, antikorupcinis Svietimas ir
informavimas.

6. Programos igyvendinim4 koordinuoja ir kontroliuoja direktoriaus paskirtas asmuo.
7. Programa parengta 3 (tnjq) metq laikotarpiui.

II. Korupcijos pasireiSkimo tikimyb6

8. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasirei5kimas:
8.1. vartotojq kontrole (VAP rodmenrl nustatymas, VAP keitimas, neteisetas

naudojimasis bendroves paslaugomis ir pan.);
8.2. techniniq reikalavimq nustatymas, projektiniq ir planavimo dokumentq parengirnui.

proj ektiniq ir planavimo dokumentrl derinimas;
efektyvesnis ir skaidresnis vie5rjq pirkimo procedlrq atlikimas

III. Programos tikslai ir uZdaviniai

9, Programos tikslai:
9.1. aiS[<ir.rtis galimas korupcijos pasireiSkimo prieZastis ir Salinti jas;

9.2. uZtikrinti skaidri4 ir veiksming4 veikl4 istaigoje.
10. Korupcijos tikslarns pasiekti numatomi programos uZdaviniai:

10.1. uZtilainti efektyvtl numatytq priemoniq igyvendinim4 ir administravim4;
10.2. siekti, kad sprendimq priemimo procesai bfltq skaidr[s, atviri ir prieirrami visai

bendruomenei:



10.3. didinti antikorupcinio Svietimo ir antikorupcines kultEros sklaid4;
10.4. igyvendinti nei5vengiamos atsakomybes uZ neteisetus veiksmus princip4.

IV. Korupcijos atvejq tyrimas

11. Sudaryti s4lygas prane5ti atsakingam uZ korupcijos prevencija bei kontrolg asmeniui apie

itarimus del galimos korupcinio pobtdZio nusikalstamos veiklos.
12, Tirti ir analizuoti gaunamus skundus, pra5ymus, parei5kimus, vertinti ir rengti sitlymus

del korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo tobulinimo.

V. Programos igyvendinimas

13. Programos uZdaviniams igyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos programos

igyvendinimo priemoniq planas, kuris nustato priemones, jq vykdymo terminus bei vykdyojus ir
yra neatskiriama Sios programos dalis.

15. Programos igyvendinimo prieZi[r4 bei kontrolg vykdo asmuo, atsakingas uZ korupcijos
prevencij 4 ir kontrolg.

16. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos, galimos korupcijos
bendroveje pasekme:

16.1. Neatitiks reikalaujamq ir teikiamq paslaugq kokybes, bei paslaugq prieinamumo;
I 6.2. Bendrove neteks abonentq pasitikejimo teikiamomis paslaugomis.

VI. Baigiamosios nuostatos
17. Programa isigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir yra privaloma visiems darbuotojams.
18. Korupcine situacija vertinama bei priemoniq planas perZiflrimi kas treji metai. Esant

bUtinybei, programa gali bfti papildoma ar keidiama direktoriaus isakymu ir kitq teises aktrl
nustatyta tvarka.

19. Programa skelbiama interneto svetaineje www.pagegiuku.lt

* VAP - VANDENS APSKAITOS PRIETAISAS


