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UAB „PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

2020-2022 METAMS 

 

I. 

Bendrosios nuostatos 

 

1. Uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė) 2020-

2023 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 

2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu 

Nr. XII-1537, bei Panevėžio miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2019 - 2021 metų 

programa. 

 

1.1 Programoje vartojamos sąvokos:  

 

1.1.1.  Korupcija –  bet  koks  asmenų,  dirbančių  įstaigoje,  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. 

 

1.1.2. Korupcijos rizikos veiksniai - priežastys, įvykiai, sąlygos, dėl kurių gali pasireikšti 

korupcijos rizika. 

1.1.3.  Korupcijos pobūdžio teisės pažeidimas - Bendrovėje darbuotojo administracinis, darbo 

drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant 

turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat 

ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant 

pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. 

 

1.1.4 Kitos vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme ir 

kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.  

 

1.1.5. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, 

veiksmingesnę Bendrovės veiklą.  

 

1.1.6. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir 

informavimas.  

 

1.1.7. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja generalinio direktoriaus paskirtas 

asmuo.  

1.1.8. Programa parengta 3 (trijų) metų laikotarpiui.  



 

II. 

Programos tikslai ir uždaviniai 

 

2. Programos tikslai:  

2.1. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą bendrovės veiklą; 

2.2. didinti visuomenės pasitikėjimą bendrove; 

    2.3.  mažinti korupcijos plitimą; 

   2.4 .  šalinti korupcijos pasireiškimo priežastis; 

   2.5 . Programos uždaviniai: 

2.5.1. mažinti korupcijos prielaidas teikiant viešąsias paslaugas; 

2.5.2. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti Bendrovėje ir jas šalinti; 

2.5.3 įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už, neteisėtus veiksmus principą. 

  

III. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė 

 

3. Bendrovės veiksmų seka, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, išdėstyta programos 

priede: “Programos įgyvendinimo priemonių planas" (toliau - priemonių planas) (priedas Nr. 1). 

3.1 Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:  

 

3.1.1.  atliekamų paslaugų  kontrolė  neteisėtas naudojimasis Bendrovės paslaugomis ir pan.); 

3.1.2. materialinių vertybių teisinga apskaita ir panaudojimas; 

3.1.3. efektyvesnis ir skaidresnis viešųjų pirkimo procedūrų atlikimas; 

3.1.4   sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka, sprendimų priėmimo terminai, sprendimų 

apskundimo tvarka; 

3.1.5. darbuotojų atranka ir priėmimas į darbą; 

3.1.6. informacinių technologijų naudojimas informacijos valdymo procesuose; 

3.1.7.  vietinio (miesto), priemiestinio ir tolimojo susisiekimo maršrutų keleivių aptarnavimas;   

3.1.8. licencijuojamos veiklos (pagal vykdomas ekonomines veiklos rūšis) vykdymas. 

 

IV. 

Korupcijos atvejų tyrimas 

 

4. Sudaryti sąlygas pranešti atsakingam už korupcijos prevenciją bei kontrolę asmeniui apie 

įtarimus dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos.  

4.1. Nagrinėti ir analizuoti piliečių gaunamus prašymu, skundus, pareiškimus ir siūlymus dėl 

korupcijos atvejų. Informavimas apie galimai korupcinę veiką; 

4.2. – asmenims, pastebėjusiems korupcijos požymių, netinkamų pareigų atlikimo, elgesio 

Bendrovės darbuotojų veiksmuose apie tai pranešti raštu J. Basanavičiaus g. 67 K4, Panevėžys, 

 LT-36204, el. paštu: nuoma@panevezioautobusuparkas.lt, žodžiu tel.: 8-45 433284: - gavus 

informacijos dėl galimų korupcijos veiksmų nedelsiant informuoti Bendrovės generalinį direktorių. 

 

 

 



V. 

Programos įgyvendinimas 

 

5. 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 Nr. 1). Jis tvirtinamas ir atnaujinamas generalinio direktoriaus 

įsakymu. 

5.1. Programos priemonių įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę vykdo asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę.  

 

VI. 

Baigiamosios nuostatos 

 

6. Programa įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir yra privaloma visiems darbuotojams.  

6.1. Korupcinė situacija vertinama bei priemonių planas peržiūrimi kas treji metai. Esant būtinybei, 

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

aktų nustatyta tvarka.  

6.2. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas skelbiami UAB “Panevėžio autobusų parkas” 

interneto svetainėje: http://www.panevezioautobusai.lt. 


