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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 5 straipsniu, 6
straipsnio 2 ir 3 dalimis, 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 16 straipsniu, atsiZvelgdamas i Lietuvos
Respublikos Vyriausybë 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dél korupcijos rizikos analizes
atlikimo tvarkos apraðo patvirtinimo" patvirtinto korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos apra5o
nuostatas ir Lietuvos Respublikos Specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d.
isakymu Nr. 2-170 ,,Del valstybes ar savivaldybes istaigq veiklos sriðiq, kuriose egzistuoja didele
korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo rekomendacijq patvirtinimo" patvirtintas
rekomendacijas, siekdamas uZtikrinti Kauno rajono savivaldybes tarybos 2014 m. rugsèjo 25 d,.

sprendimu Nr. TS-371 patvirtintos Kauno rajono savivaldybes 2015-2020 korupcijos prevencijos
programos ir Sios programos igyvendinimo priemoniq plano laikym4si bei uZtikrinti antikorupcines
aplinkos kUrimq ir antikorupcines aplinkos monitoring4 bendroveje:

1. Tvirti nu UAB,,Giraitès vandenys"korupcijosprevencijospriemoniqigyvendinimotvarkos
apraS4 þridedama).

2.Nurodau UAB,,Giraitèsvandenys"ilgalaikioturtoirpersonalospecialisteiVidaiGriesiuvienei
su Siuo isakymu supaZindinti asmeni atsaking4 uZ bendroves korupcijos prevencijos priemoniq
igyvendinim4 ir kontroles vykdym4 ir paskelbti Si isakym4 ir jo priedus imonés intemeto svetaineje.

¡. Sio isakymo vykdymo kontrolç p a v e d u administratorei Agnei Shjienei atsakingai uZ
UAB ,,Giraites vandenys" korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinim4 ir kontrolês vykdym4.

Vandentvarkos inZinierê,
l. e. direktoriaus pareigas

Egle Petrauskaite
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lsakymu Nr. l-49

uZnanoslos AKCINÉs BENDROvBS,,GIRAITES vANDENys"
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIU IGYVENDINIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

UZdarosios akcines bendrovés ,,Giraités vandenys" (toliau Bendrové) korupcijos
prevencijos priemoniq igyvendinimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) reglamentuoja
Bendrovès !gyvendinamq korupcijos prevencijos priemoniq proceso organizavimq,
koordinavim4 bei kontrolç.

Apra5o nustatyta igyvendinamq korupcijos prevencijos priemoniq proceso organizavimo,
koordinavimo ir kontroles visuma yra Bendrovés vidaus kontrolés dalis, padedanti uZtikrinti
Bendrovês korupcijos prevencijos proceso lgyvendinim4, veiklos skaidrum4, visuomenes
pasitikêj im4 Bendrove.

Apraðe vartojamos s4vokos:

3.1. Antikorupcinés aplinkos monitoringas - Bendroves paskirto lgalioto asmens veiksmai,
kuriais priZiurima kaip Bendrove laikosi savo patvirtintos Kovos su korupcija programos ir
jos priemoniq igyvendinimo plano. Si veikla apima ir vertinim4 ar taikomos antikorupcines
veiklos priemones yra efektyvios ir pakankamos siekiant sukurti antikorupcinç aplink4
Bendroveje;

3.2.lgaliotas asmuo - Bendrovès direktoriaus isakymu paskirtas Bendroves darbuotojas ar
kitas, nepriekai5tingos reputacijos asmuo, atsakingas uZ Bendroves korupcijos prevencilos
koordinavim4 ir korupcij os prevencijos priemoniq igyvendinimo kontrolç;

3.3. Korupcijos rizikos veiksniai - prieZastys, s4lygos, lvykiai, aplinkybês, dél kuriq gali
pas ireik5ti korupcij os rizika;

3.4. Korupcijos pasirei5kimo tikimybês nustafymas - korupcijos prevencijos priemonê,
kurios metu Bendroves direktoriaus igaliotas asmuo, atsakingas uZ korupcijos prevencij4,
ar kitas Bendrovês darbuotojas nustato korupcijos pasirei5kimo rizik4 atitinkamose
Bendroves padaliniq veiklos srityse;

3.5. Korupcijos pasirei5kimo tikimybes analizë ir ivertinimas - Bendrovês direktoriaus

igalioto asmens parengta iSvada del korupcijos pasireiSkimo tikimybes ivertinimo
konkreðioj e Bendrovês Veiklos srityj e;

3.6. Veiklos sritis - Bendrovês atskirq darbuotojq ir ar padaliniq atliekama funkcija irlar
vykdomas procesas reikalingas Bendrovés veiklai vykdyti, projektams igyvendinti,



funkcijoms, tenkrnancroms vieSuosius poreikius, atlikti. Veiklos sritis, turi buti suprantama,
ne kaip bendras padaliniui suformuotq funkcijq atlikimas, o kaip viena i5 Siq funkcijq.

3.7. Kitos Apra5e vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos

istatyme (toliau - {statymas), Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkoje patvirtintoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybës2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Del Korupcijos
rizikos analizês atitikimo tvarkos patvirtinimo" (su pakeitimais) vartojamas s4vokas.

II. KORUPCIJOSPREVENCIJOSPROCESOORGANIZAVIMAS

4. Bendroves korupcijos prevencij4 koordinuoja ir korupcijos prevencijos priemoniq

igyvendinim4 kontroliuoja lgaliotas asmuo.

5. Bendroves direktorius atsako uZ lgalioto asmens paskyrim4 ir 5io asmens atliekamq pareigq
prieZiür4.

6. Siekiant uZtikrinti efektyvi4 korupcijos prevencij4, Bendroveje atliekamas veiklos sriðiq,
kuriose yra didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymas, analizè ir ivertinimas, taip
pat vykdomas Antikorupcines aplinkos monitoringas.

7. fgaliotas asmuo teikia Bendroves direktoriui veiklos sriðiq, kuriose egzistuoja didele
korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo ir lvertinimo iSvadas, taip pat atlieka Bendrovés
Antikorupcinés aplinkos monitoring4 ir teikia pasiulymus Bendrovês direktoriui del
priemoniq korupcijos prevencijos uZtikrinimui. Bendroves direktorius, suderinçs su
Bendrovés valdyba, priima sprendimus dèl pateiktos informacijos ir siulomq korupcijos
prevencijos priemoniq igyvendinimo.

8. I5vados apie Veiklos sritis, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybé, taip
pat metinis Bendrovés Antikorupcinés aplinkos monitoringo ataskaitos projektas pateikiamas
Bendrovès valdybai.

III. KORUPCIJOSPREVENCIJOSPRIEMONÉS

Pagrindinès Bendrovèje taikomos korupcijos prevencijos priemonès yra:

9.1 . Bendrovés veiklos sriðiq, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustatymas,
analizavimas ir ivertinimas;

9.2. Bendrovés korupcijos prevencijos programos ir jos igyvendinimo priemoniq plano
sudarymas, koordinavimas ir kontrole;

9.3. Bendrovês teises aktq projektq antikorupcinis vertinimas, kai Sie teisés aktai teikiami
tvirtinti Bendrovês valdybai, kitoms valstybes valdZios institucijoms ir susijç su Bendrovès
veiklos skaidrumu;

9.4. Bendroves Antikorupcines aplinkos monitoringas;

9.5. visuomenes informavimas apie Bendroves vykdom4 veikl4;

9.6. Bendroveje nustatytq korupcijos atvejq vieSinimas.
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13.

14.

10. Bendrové taip pat gali taikyti kitas teisês aktuose nustatytas korupcijos prevencijos priemones

IV VETKLOS SRrÕrV, KURTOSE yRA DTDEIA XOnUPCTJOS pASrRErsKrMO
TIKIMYBÉ, ITIUSTITYMAS, ANALIZÉ IR IVERTINIMAS

ll. Korupcijos pasireiSkimo tikimybés nustatymo tikslas - aptikti Bendrovés veiklos sritis
veikianðius iSorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (s4lygas, ivykius at
aplinkybes), galinðius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, taip pat nustatyti veiklos sritis,
kurios turi daugiausia korupcijos rizikos veiksniq, ir parengti bei lgyvendinti prevencijos
priemones Siq sriðiq veiklos vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams
valdyti ar pa5alinti.

12. Korupcijos pasireiðkimo tikimybés nustatymas Bendrovéje planuojamas ir i5vados
parengimas atliekamas iki kiekvienq metq III ketvirðio pabaigos.

Korupcijos pasireik5imo tikimybes nustatym4, analizç ir vertinim4 atlieka lgaliotas asmuo.

Korupcijos pasireiSkimo tikimybés nustatymo, analizès ir vertinimo proces4 sudaro 5ie etapai
ir priemonés:

14.1. I etapas - Veiklos sriðiq atitikties lstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytiems
kriterijams ar kitiems korupcijos rizikos veiksniams nustatymas. Sio etapo metu:

l4.l.l.Parenkamos Veiklos sritys, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo
tikimybé, ir del kuriq tures büti atliktas ivertinimas;

14.1.2. Veiklos sritimi, kurioje egzistuoja didelè korupcijos pasirei5kimo tikimybè, laikoma
ta, kuri atitinka bent vien4 lstatymo 6 str. 4 d. nustatyt4 kriterijq;

14.1.3. Jeigu korupcijos pasirei5kimo tikimybès nustatymo metu paai5kèja, kad yra keletas
Veiklos sriðiq, atitinkanðiq fstatymo 6 str. 4 d. nustatytus kriterijus, korupcijos
pasirei5kimo tikimybes analize ir vertinimas atliekamas del tos Veiklos srities, kuri
atitinka didZiausi4 kiek! {statymo 6 str. 4 d. nustatytq kriterijq;

14.1.4. Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymo proceduroje nevertinamos tos Veiklos
sritys, kuriq korupcijos pasireiSkimo tikimybe buvo ivertinta ir i5vados pateiktos per
paskutinius l2 ménesiq, i5skyrus atvejus, kai po ivertinimo atlikimo toje Veiklos srityje
buvo padaryta korupcinio pobudZio nusikalstama veika;

14.1.5. Korupcijos pasireiSkimo tikimybès nustatymas konkreðiose Veiklos srityse turi büti
atliktas iki kiekvienq metq II ketvirðio pabaigos.

14.1.6. Apie kiekvienais metais nustatytas Veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelé
korupcijos pasirei5kimo tikimybe, todèljos pasirinktos analizuoti ir ivertinti, lgaliotas
asmuo prane5a Bendrovês direktoriui, kuris per 3 darbo dienas isakymu ipareigoja uZ
vertinam4 Veiklos sriti atsakingus Bendrovés darbuotojus (padalini) suteikti vis4
reikiam4 informacij4 fgaliotam asmeniui tinkamos analizes atlikimui ir ivertinimo
parengimui.
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14.2. II etapas - Veiklos sriðiq, kuriuose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo
tikimybe, lvertinimas. Sio etapo metu [galiotas asmuo:

14.2.1. analizuoja Veiklos srities, kurioje egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo
tikimybé, dokumentacij4, funkcijq vykdymo procesus ir kitus Veiklos sriti
reglamentuojanðius teises aktus;

14.2.2. teikia paklausimus asmenims, atsakingiems uZ vertinam4 Veiklos sriti del jq funkcijq
vykdymo;

14.2.3. analizuoja vertinamas Veiklos sritis ir pagal vieSai prieinamus duomenis lygina su
analogiSkas funkcijas atliekanðiq kitq regionq bendroviq vykdoma analogi5ka veikla;

14.2.4. pagal surinktus duomenis rengia korupcijos pasireiSkimo tikimybès ivertinimo
i5vad4, kurioje rekomenduojama aptarti Siuos esminius klausimus:

14.2.4.1. kodel buvo parinkta vertinti butent vertinama Veiklos sritis, nurodant del
kokiq Sioje Veiklos srityje atliekamq funkcijq preliminariai kyla korupcijos
pasireiSkimo tikimybe;

14.2.4.2. teises aktus, kuriais vadovaujantis atliktas vertinimas;

14.2.4.3. vertinamoje Veiklos srityje nustatytus trükumus, lemianðius korupcijos
pasireikðimo rizik4;

14.2.4.4. Veiklos srityje esanðius teigiamus veiksnius, leidZianðius suvaldyti
korupcijos rizik4 (ei nustatomi);

14.2.4.5. antikorupcinç aplink4 vertinamoje Veiklos srityje, lyginant su kitq lmoniq
atliekama analogiSka veiklos sritimi;

14.2.4.6. antikorupcinç aplink4 Veiklos srityje visame Bendroves veiklq kontekste;

14.2.4.7. siülomas priemones, kurios padetq sumaZinti korupcines rizikas.

14.2.5. Veiklos sriðiq, kuriose egzistuoja didelé korupcijos pasirei5kimo tikimybe, analizè ir
ivertinimas turi buti atliktas per 20 darbo dienq nuo Apraðo 16 punkte nurodyto
Bendrovés direktoriaus isakymo priemimo dienos, bet ne vêliau kaip iki einamqjq metq
III ketvirðio pabaigos.

14.3. III etapas - bendros motyvuotos iðvados del Veiklos sriðiq, kuriose egzistuoja
didele korupcijos pasirei5kimo tikimybè, einamqjq metq analizes ir vertinimo rezultatq
parengimas ir pateikimas. Sio etapo metu:

14.3.1. lgaliotas asmuo pateikia Veiklos sriðiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos
pasirei5kimo tikimybê, ivertinimo iSvad4 su pasiulymais (jei pasiülymai teikiami)
apraSym4 Bendrovês direktoriui.

14.3.2. Bendrovês direktorius [galioto asmens parengt4 iSvad4 teikia Bendroves valdybai
susipaZinti;

14.3.3. Organizuojamas Bendrovés valdybos, jq igaliott¿ atstovrl posèdis, kurio metu
Bendroves vadovas, lgaliotas asmuo pristato i5vad4 ir aptariami i5vados rezultatai,
priimami atitinkami sprendimaidel korupcijos prevencijos priemoniq taikymo Veiklos
srityse, del kuriq pateikta i5vada;
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14.3.4. Pagal posédZio metu priimtus sprendimus Bendroves direktorius ir lgaliotas asmuo

igyvendina ir kontroliuoja atitinkamas korupcijos prevencijos priemones Bendroveje.

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMU IR JU IGYVENDINIMO
PRIEMONIU PLANU SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR

KONTROLÉ

15. Bendrovèje kovos su korupcija programa rengiama tuomet, kai:

15.1. Bendrovês direktorius ir valdyba, atsiZvelgdami i Antikorupcines aplinkos
monitoringo ataskaitos duomenis bei Veiklos sriöiq, kuriose egzistuoja didelé pasireiSkimo
tikimybè, vertinimo i5vadoje pateiktus siülymus, priima sprendim4 parengti nauj¿,
koreguoti esam4 Bendrovês korupcijos prevencijos program4 irlar jos igyvendinimo
priemoniq plan4;

15.2. Korupcijos prevencijos programos rengimas ir tikslinimas yra bútinas siekiant atitikti
Lietuvos Respublikos nacionalinés, Sakines, institucinés irlar kitos privalomai taikomos
Korupcijos prevencijos programos nuostatas.

16. Kovos su korupcija programos projektq rengia lgaliotas asmuo ir j4 derina su Bendroves
padaliniais, valdyba. Kovos su korupcija program4 tvirtinama Bendrovés direktoriaus
isakymu. Kovos su korupcija programq ir jos priemoniq igyvendinimo plan4 igyvendina
atsakingi Bendroves padaliniai ir kiekvienas darbuotojas tiek, kiek tai nuo jo priklauso.

17. Kovos su korupcija programos ir priemoniq plano laikymasis kontroliuojamas fgaliotam
asmeniui vykdant Bendrovès antikorupcinés aplinkos monitoring4.

VI. ANTIKORUPCINES APLINKOS MONITORINGAS, JO ATLIKIMO ETAPAI

18. Antikorupcinès aplinkos monitoring4 atlieka lgaliotas asmuo.

19. Antikorupcinés aplinkos monitoringas atliekamas Siais etapais:

19.1. I etapas - duomenq rinkimas. Sio etapo metu:

19.1.l. lgaliotas asmuo renka duomenis apie tai, kaip Bendrovê, jos darbuotojai irlar atskiri
padaliniai igyvendina korupcijos prevencijos priemoniq plan4. Duomenis apie
priemoniq plano igyvendinim4 fgaliotam asmeniui privalo pateikti visi Bendroves
darbuotojai fular padaliniai, kuriems pavesta igyvendinti atitinkamas priemones;

19.1.2.lgaliotas asmuo renka vis4 informacij4 apie Bendroveje nustatytas korupcijos
apraiSkas ar rizik4 atsirasti korupcijos aprai5koms, flrksuoja gautus skundus del galimq
korupciniq veikq, darbuotojq Etikos kodekso paZeidimq, ikiteisminiq skundq
Bendrovês ar darbuotojq atZvilgiu, stebi ir, esant reikalui, fiksuoja kit4 vie5ai prieinam4
informacij4 apie Bendrovç.

19.2. II etapas - surinktq duomenq apdorojimas, apibendrinimas. Sio etapo metu [galiotas
asmuo susistemina surinktus duomenis ir juos apibendrina (susikirsto pagal Veiklos sritis,
galimus neatitikimus ir pan.)
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19.3. III etapas - duomenq analizë, rezultatq suformavimas ir pasiúlymq parengimas.

lgaliotas asmuo pagal surinktus duomenis suformuoja antikorupcines aplinkos monitoringo
ataskaitos projekt4 ir j4 pateikia Bendrovés direktoriui ir valdybai, kurie vertina pateiktus
duomenis, priima sprendimus dèl korupcijos prevencijos priemoniq Bendrovêje. Siame
etape {galiotas asmuo galiteikti siulymus delpapildomq korupcijos prevencijos priemoniq
Bendrovéje taikymo, ar jq atsisakymo (manant, kad jos neefektyvios ir pan.).

20. fgaliotas asmuo Antikorupcinés aplinkos monitoring4 vykdo visus einamuosius kalendorinius
metus, o Antikorupcinês aplinkos monitoringo ataskaitos projekt4 uZ praejusius metus
Bendroves direktoriui ir valdybai pateikia ne veliau kaip iki einamqjq metq I ketvirðio
pabaigos.

21. Antikorupcinés aplinkos monitoringo ataskaitoje turi buti pateikta informacija apie surinktus
duomenis, ir preliminarus Antikorupcines aplinkos Bendroveje efektyvumo ir progreso

ivertinimas atsiZvelgiant i Siuos rodiklius:

21.1. lgyvendinamq antikorupciniq priemoniq kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai:

2l.l.l. Bendroves korupcijos prevencijos programos priemoniq plane numatytq priemoniq
igyvendinimas (kiek, kaip ir kokiq priemoniq buvo lgyvendinta, koks poveikis
pasiektas);

21.1.2. Korupcijos pasirei5kimo tikimybès Bendrovés Veiklos srityse nustatymas (kiek
Veiklos sriðiq ivertinta, kiek rizikos faktoriq nustatyta, kiek lgyvendinta pasiulytq
priemoniq ðiems faktoriams sumaZinti) ;

21.1.3. Kiek Bendroveje priimta norminiq teises aktq ir kokiam kiekiui i5.jq buvo atliktas
antikorupcinis vertinimas, ar buvo nustatyti rizikos faktoriq Siq teisès aktq projektuose
ir ar 5ie faktoriai buvo pa5alinti;

21.1.4. Koks kiekis informacijos gyventojams buvo pateiktas apie Bendroves antikorupcing
veikl4;

21.1.5. Darbuotojq, dalyvavusiq seminaruose apie korupcijos prevencij4 (vie5q ir privaðiq
interesq derinim4, darbuotojq etiSk4 elgesi, Bendrovés vidaus procesq valdym4 ir pan.)
skaiðius, tokiq seminarq skaiöius;

21.2. Bendroves darbuotojq ivykdytq Etikos kodekso paZeidimq kiekis ir pobüdis, jq
padarymo prieZastys ir s4lygos:

21.2.1. Etikos kodekso paZeidimai, nustatyti Bendrovês viduje;

21.2.2. Gauti prane5imai apie darbuotojq atliktus Etikos kodekso paZeidimus i5 gyventojq
(kiek i5 jq yra anoniminiai) ir kokie sprendimai buvo priimti;

21.2.3. Ikiteisminiq tyrimq skaiðius dèl Bendrovès darbuotojq veikq.

21.3. lvykgs progresas/regresas, lyginant su praejusiq metq antikorupcines aplinkos
monitoringo duomenimis.

22. Antikorupcinês aplinkos monitoringo ataskaitos projektas pateikiamas Bendrovés direktoriui
ir valdybai. Bendroves direktorius gali siulyti metodus ir priemones del antikorupcinês
aplinkos stiprinimo. Bendrovés direktorius Siuos pasiülymus itraukia i korupcijos prevencijos
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programos priemoniq plan4 ir paskiria atsakingus asmenis uZ 5iq priemoniq igyvendinim4
nustatytais terminais.

23. Jei Bendrovès valdyba nepatvirtina Antikorupcinês aplinkos monitoringo ataskaitos projekto,
valdybos posédZio protokole turi büti nurodyti aiðküs motyvai, dèl kuriq minéta ataskaita
netvirtinama, ivardijami atskaitos projekto träkumai ir turi büti nurodomas terminas õiems
tr[ikumams i5taisyti. IStaisius Antikorupcinês aplinkos monitoringo ataskaitos projekto
trükumus j i s teikiamas pakartotiniam svarstymui.

vII. VISUOMENES INFORMAVIMAS IR NUSTATYTV KORUPCIJOS ATVEJU
PAVIESINIMAS

24. Bendroves informacija apie antikorupcinç veikl4 skelbiama Bendrovés interneto
svetainèje www. giraitesvanden),s.lt skyriuje,,Korupcij os prevencij a".

25. Bendroves intemeto svetainés skyriuje ,,Korupcijos prevencija" taip pat vie5inami su
korupcija susijç atvejai.

26. Informacij4 Bendrovès interneto svetainés skyriui ,,Korupcijos prevencija" rengia ir atnaujina
{galiotas asmuo ir kompiuteriq tinklo administratorius.

VIII. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

27 . Apra5as isigalioja kit4 dien4 nuo jo patvirtinimo dienos ir yra privalomas visiems Bendroves
darbuotojams.

28. Apra5as gali buti keiðiamas Bendroves direktoriaus isakymu ir kitq teisés aktq nustatyta
tvarka.

29. Sio apra5o nuostatq igyvendinim4 koordinuoja ir kontroliuoja Bendroves direktorius.
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