
 
 

PATVIRTINTA 

UAB „Gargždų turgus“ direktoriaus 

2020 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-10 

 

UAB „GARGŽDŲ TURGUS“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020 – 2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Pirmas tikslas – atpažinti ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas bendrovėje  

Rezultatas – nuoseklus, sklandus ir veiksmingas korupcijos rizikos valdymas įmonėje, savalaikis į ateitį orientuotas korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas ir 

vystymas  

 1 uždavinys. Atsakingų asmenų korupcijos prevencijos srityje paskyrimas ir esminių elgesio taisyklių bendrovės darbuotojams įtvirtinimas 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 
Priemonės 

vykdytojas 
Įvykdymo terminas Rezultato vertinimo kriterijai Laukiami rezultatai 

1.1. 

Skirti asmenį, vykdantį 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę bendrovėje 

Bendrovės 

direktorius 
2020 m. III ketvirtis 

Paskirtas asmuo, vykdantis korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Sustiprinta korupcijos prevencijos 

kontrolė bendrovėje 

1.2. 

Parengti ir patvirtinti 

bendrovės korupcijos 

prevencijos tvarkos aprašą 

Bendrovės 

direktorius ir 

asmuo, vykdantis 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2020 m. III ketvirtis 
Parengtas ir patvirtintas  bendrovės 

korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 

Nustatytos taisyklės ir asmenys, 

dalyvaujantys korupcijos 

prevencijos priemonių 

įgyvendinimo vertinime, prisidės 

prie bendrovės antikorupcinės 

politikos formavimo ir nuolatinio 

korupcijos prevencijos priemonių 

tobulinimo. 

1.3. 

Parengti ir patvirtinti 

Korupcijos prevencijos 

programą ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą 

Bendrovės 

direktorius ir 

asmuo, vykdantis 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2020 m. III ketvirtis 

Parengta ir patvirtinta  bendrovės 

korupcijos prevencijos programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių planas 

Suformuoti korupcijos prevencijos 

tikslai, uždaviniai, jų vertinimo 

kriterijai bei įgyvendinimo 

priemonių planas leis nuosekliai ir 

atsakingai vykdyti bendrovėje 

korupcijos prevenciją   

1.4. 

Organizuoti paskirto 

atsakingo asmens, vykdančio 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, veiklos priežiūrą 

Bendrovės 

direktorius 
Nuolat 

Taikytų veiklos priežiūros priemonių 

skaičius 

Įmonėje korupcijos prevenciją ir 

kontrolę vykdo kvalifikuotas, 

specialiųjų žinių šioje srityje 

turintis asmuo 

2 uždavinys. Tolerancijos korupcijai lygio bendrovėje nustatymas 

2.1. 

Nustatyti bendrovės 

darbuotojų tolerancijos 

korupcijai lygį 

Asmuo, vykdantis 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Kasmet, IV ketvirtis 
Darbuotojų, netoleruojančių korupcijos 

apraiškų skaičiaus pokytis 

Stebimas bendrovės darbuotojų 

tolerancijos korupcijai lygis leis 

parinkti tinkamas kovos su 

korupcija priemones, jas įvertinti 

3 uždavinys. Bendrovės darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos temomis 

3.1. 

Organizuoti bendrovės 

darbuotojų švietimą 

korupcijos prevencijos, darbo 

etikos tema. 

Bendrovės 

direktorius, asmuo, 

vykdantis 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 
Įvykusių mokymų skaičius, mokymuose 

dalyvavusių darbuotojų skaičius 

Suformuotas bendrovės darbuotojų 

korupcijos prevencijos suvokimas, 

pakeltas bendrovės prestižas. 

3.2. 

Bendradarbiauti su 

Specialiųjų tyrimų tarnyba 

korupcijos prevencijos 

klausimais 

Asmuo, vykdantis 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat 
Bendradarbiavimo su Specialiųjų tyrimų 

tarnyba atvejų skaičius 

Vykdomas tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas korupcijos 

prevencijos srityje. 

 4 uždavinys. Nuolatinės korupcijos prevencijos priemonių laikymosi kontrolės vykdymas 

4.1 

Nustatyti bendrovės veiklos 

sritis, kuriose yra didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė 

Asmuo, vykdantis 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Kasmet (iki kiekvienų 

metų rugsėjo mėn. 1 d. už 

praėjusius kalendorinius 

metus) 

Įvykdytų patikrinimų skaičius, nustatytų 

įgyvendintų/neįgyvendintų rekomendacijų 

skaičius 

Sumažėjusi korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

4.2. 

Atlikti bendrovės 

antikorupcinės aplinkos 

monitoringą 

Bendrovės 

direktorius ir 

asmuo, vykdantis 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat (iki kiekvienų 

metų I ketvirčio pabaigos 

už praėjusius 

kalendorinius metus) 

Atliktų monitoringų skaičius, nustatytų 

neatitikimų skaičius 

Užtikrintas bendrovėje vykdomų 

antikorupcinių priemonių 

įgyvendinimo vertinimas. 

Antras tikslas: siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei bendrovės veiklos srityse. 

Rezultatas – didesnis bendrovės sprendimų ir procedūrų skaidrumas, viešumas ir atskaitingumas visuomenei 

 1 uždavinys. Pirkimų procedūrų metu priimamų sprendimų skaidrumo didinimas 

1.1. 

Parengti ir patvirtinto 

bendrovės pirkimų tvarkos 

aprašą  

Specialių žinių 

turintis asmuo, 

bendrovės 

direktorius 

2020 m. IV ketvirtis 
Parengtas, patvirtintas pirkimų tvarkos 

aprašas 

Pirkimų tvarkos aprašas didins 

bendrovės veiklos skaidrumą 

2 uždavinys. Informacijos apie bendrovės vykdomą veiklą viešinimas visuomenei 

2.1. 

Teisės aktų nustatyta tvarka 

viešinti informaciją apie 

bendrovės veiklą 

Bendrovės 

direktorius  
Nuolat 

Įvykdyti teisės aktų reikalavimai dėl 

skelbiamos informacijos 

Didinti veiklos skaidrumą, bei 

mažinti ir šalinti korupcijos 

prielaidas. 

2.2. 

Bendrovės informacijos 

skelbimo vietoje skelbti 

informaciją apie atsakomybę 

Asmuo, vykdantis 

korupcijos 

prevenciją ir 

Nuolat Informacija paskelbta ir atnaujinta 
Bus įgyvendinti viešumo ir 

informuotumo principai 



 
 

už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus ir kur, kokiu 

adresu, telefonu ar 

elektroniniu paštu gali kreiptis 

asmuo, susidūręs su 

korupcinio pobūdžio veika 

kontrolę 

 

 

  

 

 


