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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SŪDUVOS VANDENYS“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2020 METAMS 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Korupcijos prevencijos programos (toliau - Programa) paskirtis – šalinti prielaidas 

uždarojoje akcinėje bendrovėje „Sūduvos vandenys“ (toliau – Bendrovė) korupcijai atsirasti ir plisti. 

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa bei kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. 

3. Programoje vartojamos sąvokos: 

3.1.  Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių Bendrovėje elgesys, neatitinkantis jiems 

suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar kitokio elgesio skatinimas, siekiant 

naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams. 

3.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas 

sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų sudarymo. 

3.3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, 

papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau 

ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, 

piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, 

sukčiavimas, konfidencialios informacijos atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, 

neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas. 

4.  Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

II. Korupcijos pasireiškimo tikimybė 

  

5. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:  

5.1. vartotojų ir abonentų kontrolė (vandens apskaitos prietaisų rodmenų nustatymas, 

vandens apskaitos prietaisų keitimas, neteisėtas naudojimasis bendrovės paslaugomis ir pan.);  

5.2. techninių reikalavimų nustatymas projektinių ir planavimo dokumentų parengimui, 

projektinių ir planavimo dokumentų derinimas. 

 

III. Programos siekiami rezultatai 

 

6. Programos tikslas – išsiaiškinti ir šalinti prielaidas korupcijai Bendrovėje atsirasti: 

6.1. didinti visuomenės pasitikėjimą bendrove; 

6.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir priemones nustatytiems korupcijos 

rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti; 

6.3. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms; 

6.4. aiškintis galimas korupcijos pasireiškimo priežastis ir šalinti jas. 

 

IV. Korupcijos atvejų tyrimas 

 

7. Sudaryti sąlygas pranešti atsakingam už korupcijos prevenciją bei kontrolę asmeniui 

apie įtarimus dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos. 



8. Tirti ir analizuoti gaunamus skundus, prašymus, pareiškimus, vertinti ir rengti siūlymus 

dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tobulinimo. 

9. Efektyvesnis ir skaidresnis viešųjų pirkimo procedūrų atlikimas 

 

V. Programos įgyvendinimas 

 

10. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių planas, kuris nustato priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra 

neatskiriama šios programos dalis (priedas).  

11.  Programos priemonių įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę vykdo asmuo, atsakingas 

už korupcijos prevenciją ir kontrolę.  

12. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos, galimos korupcijos 

bendrovėje pasekmės:  

12.1. pablogės teikiamų paslaugų kokybė bei paslaugų prieinamumas;  

12.2. sumažės vartotojų ir abonentų pasitikėjimas bendrovės teikiamomis paslaugomis.  

 

VI. Baigiamosios nuostatos 

 

13. Programa įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir yra privaloma visiems bendrovės 

darbuotojams. 

14. Korupcinė situacija vertinama bei priemonių planas peržiūrimi kas metai. Esant 

būtinybei, programa gali būti papildoma ar keičiama direktoriaus įsakymu, įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

15. Programa skelbiama bendrovės interneto svetainėje.  

 

___________________ 


