UAB,,LIETUvos ZrRcyNas,, ANTIKORUpCINE
PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1' Antikorupcine programa parengta vadovaujanJis Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos

istatymu (Zin, 2002,

Nr.

57-2297), Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcija
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-71 | (Zin.,2OO2,
Nr. 10-355;
2009' Nr. 60-2346), Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo
istatymu (/,in.,1999, Nr. 601945;2006,Nr. 77-2975) ir kitais teises aktais.

2' Si programa skirta sumaZinti korupcijos pasirei5kimo tikimybg, uZtikrinti korupcijos prevencij4
ir uZkirsti keli4 korupcijos aprai5koms UAB "Lietuvos Lfugynas" (toliau-Zirgynas) vykdomoje
veikloje.

3. Zirgyno antikorupcine programa pagrista korupcijos prevencijos

ir ilgalaikiSkumo

principais.

X.

sla programa srekiama nustatyti ir Salinti prieZastis bei prielaidas korupcijai veikros

srityse

atsirasti ir plisti.

4' Antikorupcine programa pades vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, programos
o
priemones
pades
igyvendinimo
uZtikrinti skaidresng, veiksmingesng ir vieSesng Lirgyno
darbuotojq veikl4

5' UL Antikorupcines programos ir jos priemoniq jgyvendinim4 atsakingas Zirgyno direktorius.
Antikorupcines programos igyvendinimo kontrolg vykdo direktoriaus paskirtas
asmuo.

6' Antikorupcines programos tikslas-nustatyti ir Salinti prielaidas korupcijai

Lirgyno veikloje,

kontroliuoti, kad visos imones lesos butq panaudojamos pagal paskirti.

II. KORUPCIJOS SAMPRATA
7' Korupcij a- Litgyno darbuotojo tiesioginis ar netiesioginib siekimas, reikalavimas
arba priemimas
turtines ar kitokios asmenines naudos sau ar kitam asmeniui uZ atlikim4
arba neatlikim4 veiksmq

pagal einamas pareigas, taip pat Lirgyno darbuotojo veiksmai arba neveikimas
siekiant,
reikalaujant turtines ar kitokios asmenines naudos pagal einamas pareigas taip pattarpininkavimas
,
darcnt nurodytas veikas.

8'Korupcinio pobudZio teises paLeidimai-korupcinio pobDdZio nusikalstama
veika ir
pagal pob[di, tadiau maLiau pavojingi teises paleidimai, uZ kuriuos numatyta

jai

tapatfis

administracine,

drausmine ar kitokia teisine atsakomybe.

9'Korupcinio pob[dZio nusikalstamos veikos '- ky5ininkavimas, tarpininko kysininkavimas,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos paperkant ar siekiant asmenines
naudos,

darbuotojo

piknaudZiavimas tarnybine padetimi

ar igaliojimq

virSijimas, darbiniq pareigq neatlikimas,
dokumentq klastojimas, sukdiavimas, viesqiq pirkimq pirkimq tvarkos paZeidimas,
kai tokiq veikq
padarymu siekiama ar reikalaujama kySio, papirkimo arba nuslepti
ar uLmaskuoti ky5ininkavim4 ar
papirkim4.

III. ANTIKORUPCINES PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI
I 0.

Pagrindiniai Antikorupcijos programos tikslai:

I 0. 1.

korupcijos prevencija;

10.2. korupcinio pobfldZio nusikalstamos veikos
1

tyrimai;

l. Antikorupcines programos uZdaviniai:

| 7.1. maLinti korupcij os tikimybg;
11.2" uLtikrinti teises aktq igyvendinimo skaidrum4;

l1'3' nustatyti korupcijos paveiktas Zirgyno veiklos sritis ir

s4lygas

jai

atsirasti bei plisti, reikti

siiilymus del galiojandiq vidaus teises aktq tobulinimo;

ll'4.

teisinemis, organizacinemis, ekonominemis

ir

socialinemis priemonemis sukurti tinkam4 ir

veiksming4 korupcijos prevencijos organizavimo,
igyvendinimo, prieZiDros ir kontroles sistem4;
I 1.5. skatinti napakantum4 korupcijos aprai5koms
;
| | .6. uLtikrinti efektyvq antikorupcines pro gramo s gyvendinim4;
i
1

1.7.

didinti darbuotojq atsakomybq ir atskaitomybg;

l1'8"issamiai ir objektyviai i5nagrineti pagristus
itarimus del korupcinio pobridZio nusikalstamos
darbuotojq veikos;
1

2, u Ltikrinti efektyvq Antikorupcines pro gramo s gyvendinim4:
!

12.1. kas dveji metai sudaryti Antikorupcines programos
igyvendinimo priemoniq planq, kuriame
bltq nustatytos Sios programos igyvendinimo priemones, tikslai, vykdytojai;
12.2. kasmet vertinti pro gramos i gyvendinimo priemoniq rezultatus.

12.3. skelbti antikorupcing program4

ir prane5imus apie Antikorupcines programos igyvendinim4

Lirgyno internetinej e svetainej e.
13. Antikorupcines programos

misija- Salinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Lirgynoveikloje,

IV. SIEKIAMI REZULTATAI
14.

Antikorupcijos programa siekiama tokiu rezultatu:

14.1. uZkirsti keli4 korupcijai;
|

4.2. didinti nepakantum4 korupcij

ai ;

14.3. gerinti kovos su korupcija sistemos valdym4.

V. ANTIKORUPCIJOS PROGRAMOS IGYVENDINIMAS.
15. Zirgyno korupcijos prevencijos programos
igyvendinimo priemoniq planas yra neatsiejama Sios
programos dalis.Jis tvirtinamas ir atnaujinamas Zirgyno"direktoriaus jsakymu,
atsiZvelgiant i galimas

ar nustatytas korupcijos pasireiSkimo Zirgyno veikloje sritis

ir

Sios programos igyvendinimo

aktualum4.
16. UZ Sios programos nuostatq

ir priemoniq igyvendinim4 teises aktq nustatyta tvarka atsakingas

direktorius ir Sios programos igyvendinimo priemoniq plane numatyti vykdytojai.

Direktorius
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