UAB “LIETUVOS ŽIRGYNAS“ ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2019-2020 m. PLANAS
Uždavinys
1
1. Mažinti
korupcijos
tikimybę

Priemonės
pavadinimas
2
1.1 Atlikti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
įvertinimą, nustatyti
UAB “Lietuvos
žirgynas“ veiklos
sritis, kuriose
egzistuoja didėlė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė

Įvykdymo
Atsakingas
laikas
vykdytojas
3
4
Kasmet, III Kovos su korupcija
ketv.
UAB
“Lietuvos
žirgynas“
programos
įgyvendinimo
koordinavimo
komisija (toliau –
Komisija):

Laukiami rezultatai
5
Padidės nepakantumas
korupcijai
Sumažės korupcijos
tikimybė
Užtikrintas veiksmingas
numatytų ilgalaikės
kovos su korupcija
priemonių
įgyvendinimas
Užtikrintas teisės aktų
skaidrumas

1.2.Pagal
nustatytas veiklos
sritis, kuriose
egzistuoja didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė, parengti
konkrečias
priemones galimoms
korupcijos
apraiškoms valdyti,
ir paskirti asmenis,
atsakingus už šių
priemonių vykdymą

2. Pagal
kompetenciją
vykdyti
korupcijos

2.1. Kontroliuoti,
kaip įgyvendinamos
Antikorupcijos
programos

Kasmet, III Komisija
ketv.

Vykdoma nuolatinė
kryptinga korupcijos
prevencijos politika
Padidės nepakantumas
korupcijai
Sumažės korupcijos
tikimybė
Užtikrintas veiksmingas
numatytų ilgalaikės
kovos su korupcija
priemonių
įgyvendinimas
Užtikrintas teisės aktų
skaidrumas

Nuolat

Komisija

Vykdoma nuolatinė
kryptinga korupcijos
prevencijos politika
Patobulinta (atnaujinta)
Antikorupcijos programa,
jos įgyvendinimo
priemonių planas.

prevenciją

įgyvendinimo
priemonių plane
numatytos
priemonės. Gautus
rezultatus
apibendrinti, atlikti
antikorupcinių
priemonių taikymo
analizę ir,
atsižvelgiant į tai,
keisti (tikslinti)
Antikorupcijos
programos
įgyvendinimo
priemonių planą:
įtraukti papildomas
priemones,
detalizuoti esamas
ar keisti jas kitomis.
2.2. UAB “Lietuvos
Nuolat
Edgaras Jeninas
žirgynas“
internetiniame
tinklapyje skelbti
informaciją apie
vykdomus
viešuosius pirkimus
ir viešųjų pirkimų
konkursų rezultatus
2.3. Užtikrinti
Nuolat
Edgaras Jeninas
nuolatinį UAB
“Lietuvos žirgynas“
darbuotojų,
planuojančių,
organizuojančių ir
vykdančių pirkimus,
kvalifikacijos
tobulinimą.
2.4. Patikslinti
Pagal poreikį Edgaras Jeninas
(atnaujinti), jei
visą
reikia, darbuotojų,
programos
pareigybių
įgyvendinimo
aprašymus ir
laikotarpį
patikslinti
atitinkamas
funkcijas, susijusias

Bus užtikrintas viešųjų
pirkimų skaidrumas.

Padidės nepakantumas
korupcijai

Padidės nepakantumas
korupcijai

su pirkimų
planavimu, pirkimų
organizavimu,
pirkimų sutarčių
sudarymu ir
vykdymu, taip pat
paslaugų, prekių ir
darbų priėmimu.
2.6. Peržiūrėti ir
Pagal poreikį Komisija
išnagrinėti įvairius
visą
nusiskundimus
programos
(skundus), gautus iš įgyvendinimo
fizinių ir juridinių
laikotarpį
asmenų
2.7. Paaiškėjus
korupcinio pobūdžio
nusikalstamos
veikos ar
administracinės
teisės pažeidimų
požymiams, imtis
priemonių, kad būtų
informuotos
atitinkamos
institucijos.
2.8. Paaiškėjus
korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimo
požymiams
(išskyrus
nusikalstamas
veikas ir
administracinius
teisės pažeidimus)
imtis priemonių, kad
atsakingi asmenys
būtų patraukti
tarnybinėn ar
drausminėn
atsakomybėn.
3.1. Viešai skelbti
3. Kurti
antikorupcinę UAB “Lietuvos
žirgynas“
kultūrą

Išanalizavus gautus
skundus bus suformuluoti
pasiūlymai dėl
UAB“Lietuvos žirgynas“
veiklos tobulinimo,
siekiant šalinti prielaidas
korupcijai atsirasti ir
plisti.
Išaiškinama korupcinio
pobūdžio nusikalstama
veika ar administracinės
teisės pažeidimas.

Esant
būtinumui

Komisija

Esant
būtinumui

Komisija

Nustatomi korupcinio
pobūdžio teisės
pažeidimų atvejai.

Nuolat

Komisija

Bus informuota
visuomenė apie vykdomą
kovą su korupcija

4. Didinti
darbuotojų
atsakomybę

antikorupcinę
programą,
programos
įgyvendinimo
priemonių planą ir
jos įgyvendinimo
ataskaitą
3.2 Sudaryti
galimybę fiziniams
ir juridiniams
asmenims
anonimiškai
informuoti apie
UAB “Lietuvos
žirgynas“
darbuotojų galimus
korupcinio pobūdžio
pažeidimus, skelbti
gautų iš visuomenės
skundų dėl galimų
korupcijos apraiškų
nagrinėjimo
rezultatus
4.1 Siekti UAB
“Lietuvos žirgynas“
dirbančių asmenų
viešųjų ir privačių
interesų
suderinamumo,
užtikrinti priimamų
sprendimų
nešališkumą ir kad,
priimant
sprendimus,
pirmenybė būtų
teikiama viešiesiems
interesams

Nuolat

Komisija

Sklandžiai veikiantis
pranešimų dėl korupcijos
atvejų ir korupcinio
pobūdžio nusikalstamos
darbuotojų veikos
priėmimas - užtikrinta
korupcijos prevencija ir
darbuotojų atsakomybė.

Nuolat

Komisija

Išvengta viešųjų ir
privačių interesų
konflikto veikloje, priimti
sprendimai nešališki.
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