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1. T v i r t i n
1

u:

.l.valstybes imones Radviliskio miikq uredijos 2017-2019 metq kovos su korupcija

program4 (pridedama).

l.2.valstybes imones Radviliskio miskq uredijos kovos su korupcija programos
igyvendinimo prianoniq plan4 201 7-201 9 metais.
2. Sk i r iu atsakingu uZ korupcijos prevencij4 irjos kontrolg, motyvuotos iSvados

.

del veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireik5imo tikimybe, nustatyrn4 vyriausiqi!
miSkinink4 Egidijq Bardkq.
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VALSTYBES IMoNEs RADVILL{KIo MISKV UREDIJOS 2oI7.2OIgMETu
KORUPCIJA PROGRAMA

I.

Kovos

sU

BENDROSIOSNUOSTATOS

1' u

Radvili5kio miskq uredijos 2017 -2olg metq kovos su korupcija programa (toriauparengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalines kovos-su koirupcija
!19srama)
20152025 metq programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo l0 d. nutarimu
Nr. XII1537
Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcija2015-2025 metq programos
"Del
patvirtinimo",
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos fstatymu (2h., 2002, Nr. sl -zzsl),
Lietuvos Respublikos 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 .oel korupci.los rizikos analizes
atlikimo tvarkos patvirtinimo".
Programos tikslas uZtikrinti veiksming4 ir krypting4 korupcijos prevencijos ir
kontroles sistemq miSkq uredijoje.
Programa pades vykdyti kryptingq korupcijos prevencijos politik4, o priernoniq
planas- uZtikrinti skaidresng, veiksmingesng ir vie5esng mi5kq uredijos veikl4.
Programoje vartojamos s4vokos:

2.

-

-

3.

4.

'

ir

Korupcijos prevencija- korupcijos priezasdiq, sqlygq atskleidimas
salinimas,
sudarant bei igyvendinant atitinkamq priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims, siekiant
atgrasinti nuo korupcinio pobiidZio nusikaltimq veikq darymo.
4.1

4.2' Korupcinio pob[dzio nusikalstamos veikos- kysininkavimas, prekyba poveikiu,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vie5ojo administravimo sektoriuje arba
teikiant vieS4sias paslaugas, siekiant sau ir kitiems asmenims naudos: piktnaudZiavimas tamybine
padetimi arba igaliojimq virSijimas, piktnaudZiavimas oficialiais igaliojimais, dokumentq ar
matavimo priemoniq suklastojimas, sukdiavimas, turto pasisavinimas ar issvaistymas, tamybos
paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingq duomenq apie pa.;amas,
peln4 ar turt4 pateikimas, nusikalstamu budu iglt'+ pinigq ar turto legalizavimas, kisimasis
i
valstybes tamautojo ar vie3ojo administravimo funkcijas atliekandio asmens veikl4 ar kitos
nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padarymu siekiama ar reikalaujama kyiio, papirkimo arba
nuslepti ar uZmaskuoti kySininkavim4 ar papirkim4.
4.3. Korupcija- bet koks valstybes tamautojo ar jam prilyginto asmens elgesys,
neatitinkantis jiems suteiktq igaliojimri ar nustatltrl elgesio standartq, ar tokio elgesio skatinimas
siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenq ir valstybds interesams.
4.4. Korupcijos rizikos veiksniai- prieZastys, s4lygos, ivykiai, aplinkybes, del kuriq gali
pasireik5ti korupcijos rizika.
4.5. Korupcinio pobldZio teises paZeidimas- valstybes tamautojo ar jam prilyginto asmens
administracinis, darbo drausmes ar tamybinis nusiZengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai,
siekiant arba reikalaujant turtines naudos (dovanos, paZado, privilegijos) sau ir kitam asmeniui, taip
pat priimant, kai tai daroma piktnaudZiaujant tamybine padetimi, vir5ijant igaliojimus, neatliekant
pareigq, paZeidZiant vie5uosius interesus, taip pat korupcinio pobiidZio nusikalstama veika.
Kitos Programoje vartojamos sqvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos istatyme ir kituose istatymuose apibreZtas s4vokas.

5.

II.
6.

Proqramos tikslai:

PROGRAMOS SIEKIAMI REZULTATAI

Salinti prielaidas korupcijai miSkq uredijoje atsirasti.
9l MaZinti
6.2.
korupcijos paplitim4.
6.3. Didinti visuomenes pasitikejimq mi5kq uredija.
6'4' Nustatyti korupcijos pasireiskimo tikimybg ir pnemones nustatltlems korupcrlos

rizikos veiksniams valdyi ir paSalinti.
UZtikrinti efektyul programos, jos priononiq plano
igyvendinimq.
6.6. U2tikrinti greitq ir iisamrl korupciniopobiidZio teises pJeidimq
atskleidim4 ir
tyrim4, garantuojant paZeidejo atsakomybes o"iSu"ngiu.u.E.
Visokeriopai ginti mi5kq uredijos teises ir laisves.
7. Korupcijos prevencijos bendrosios priemones:
Korupcijos rizikos analize miSkq uredijoje.
Korupcijos programos parengimas ir tikslintmas.
'7
Nustatytq korupcijos atvejq vieSinimas.

6.5.

6.7.

7.1.
7.2.
.3.

III.

KORUPCIJOS SITUACIJOS ANALIZE, INFORMAVIMAS APIE GALIMA
KORUPCINE VEIKLA

8.
9.

UL korupcijos prevencij4 atsako miSkq uredijos vyriausiasis mi5kininkas.
MiSkq uredijos veiksmq seka, nustatant korupcijos pasireiskimo tikimybg, isdestl.ta
programos priede,,Programos igyvendinimo priemoniq planas,,.
10. Korupcijos prevencijos programos ir jos lgyvendinimo priemoniq plano rengimas
mi5kq uredijoje:
10.1 ' Mi5kq uredija parengia Korupcijos prevencijos program4 ir jos
igyvendinimo
priemoniq plan4.
10.2. Terminai nurodyti korupcijos prevencijos programos lgyvendinimo plane.
1 1. Antikorupcinis Svietimas:
I 1.1 . Antikorupcinis ugdl'rnas yra neatskiriama Svietimo dalis, siekiant ugdyti pilietiskum4,
asmens teisiq ir pareigq visuomenei ir valstybei samprat4, igyvendinant korupcijos prevencij4;
1 1.2. Mi5kq uredijos intemetiniame puslapyje skelbti informacii4 apie miikq uredijos
veikl4.
11.3. Sudary'ti galimybg piliediams, pastebejusiems korupcijos poZymiq, netinkamq pareigq
atlikimo, elgesio ar aplaidumo miSkq uredijos darbuotojq veiksmuose, apie tai praneSti ra5tu Vf
Radvili5kio miSkq uredija, Siauliq g. 31, : LT82142 Radvili5kis, elektroniniu paStu info@radmu.lt ,
LodLtu - telefonu (8-422) 61510.
I 1.4. Gal'us informacijos del galimq korupciniq veiklq, turindiq nusikalstamos veiklos
poZymiq, nedelsiant informuoti miSkq uredijos miSkq ured4.
12. Nustatytq korupcijos atvejq pavie5inimas:
12.1 . Mi5kq uredija privalo pavie5inti nustatltus korupcijos atvejus.
12.2. Mi5kq uredijos intemeto svetaineje skelbti informacij4 apie mi5kq uredijos
darbuotojams pareik5tus itarimus, padarius korupcinio pobidZio nusikalstamas veikas.
13. Mi5kq uredijos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiSkimo tikimybe:
1 3.1 . Prekiq ir paslaugq vie5ieji pirkimai.
13.2. Apvalios medienos ir mi5ko kirtimo atliekq pardavimas.
13.3. Nenukirsto valstybinio miSko pardavimas ne aukciono biidu.
Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos, galimos korupcijos
miSkq uredijoje pasekme:
14.1 . Padides prekiq ir paslaugq kaina.
14.2. SumaZes apvalios medienos pardavimo kaina.
14.3. SumaZes gaunamos pajamos uZ nenukirsto valstybinio mi5ko pardavimq.
14.4. SumaZes visuomends pasitikejimas Vf Radvili5kio miSkq uredija ir jos darbuotojais.

14.

rv.
1.5'
.
priemoniq

pRocRAMOS

ICWENDtNTMAS. STEBESENA rR ATSKATTOMyBE

Korupcijos prevencijos programos uzdaviniams
igyvendinti sudaromas programos
igyvendinimo planas, kuris nustato priemones, tikslui, iq rykdym; ,".-irr.'.
vykdytojus.
Korupcijos prevencijos programos igyvendinimo priemoniq planas yra neatskiriama
Sios programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas mi3kq uredo
isakvmu.
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VALSTYBES IMONES RADVILISKIO MISKU UREDIJOS KOVOS SU KORUPCIJA
PROGRAMOS IGYVENDINIMO PRIEMONIV PLANAS 2OI7 -2OIg METAIS
Eil. Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

o

10.
11.

Priemones
Siekiant sumaZinti korupcijos
atsiradimo galimybes, siekti viesumo,
skaidrumo, kontroles, reikaling4
informacij4 skelbti vieSai
PasiraSytinai supaZindinti darbuotojus
su mi5kq uredijoje patvirtintais
korupcijos prevencijos programa rr
priemoniq planu
UZtikrinti mi5kq uredijos piniginiq
le5q teising4 panaudojim4
VieSuosius pirkimus rykdyti
elektronineje erdveje (iSskynrs ma.Zos
vertes pirkimus)
UZtikrinti skaidrq darbuotojq
priemimq i darb4

UZtikrinti tiksling4 priskirtq transporto
priemoniq panaudojim4
Uztikrinti priskirtr+ transporto
priemoni q degalq sunaudoj i mo
kontrolg
UZtikrinti teising4 mi5kq uredijos
materialiniq vertybiq apskait4 ir
panaudoiim4
Piliediq skundq ir pra5ymq
nagrinejimas
Teisingas visq sutardiq sudarymas
Mi3kq uredijos darbuotojq vidaus
tvarkos taisykliq laikymasis

{vykdymo terminai
Nuolat

Atsakingi asmenys
Vyriausiasis
miSkininkas

Po patvirtinimo

Personalo inspektore

Nuolat

Vyriausioji buhaltere

Vie5qlq pirkimrl
vykdyrno metu

VP komisijos nariai ir
mazos vertes pirkimq
organizatoriai
Mi5kq uredas

Priimami
nepriekaiStingos
reputacijos asmenys
Nuolat

Kas menesi

Nuolat

Gavus skund4 ar
praSym4

Nuolat
Nuolat

Darbuotoj ai, kuriems

priskirtos transporto
priemonds
Atsakingi darbuotojai

Vyriausioji buhaltere,
padaliniq vadovai, kiti
atsakingi darbuotoiai
Mi5kq uredas,
padalinio vadovai,
atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys
Visi mi5kq uredijos
darbuotoiai

