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VŠĮ „GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2023 METŲ PROGRAMA  

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. VšĮ „Grunto valymo technologijos“ korupcijos prevencijos 2019–2021 metų 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, Valstybės įstaigos 

korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2-100, kitais teisės 

aktais. 

2. Programos strateginis tikslas – sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos 

prevencijos ir antikorupcinio švietimo sistemą VšĮ „Grunto valymo technologijos“ (toliau – Įstaiga).  

3. Programa pagrįsta teisėtumo, bendradarbiavimo ir skaidrumo principais.  

4. Programai įgyvendinti yra parengiamas Programos įgyvendinimo priemonių planas 

(Programos priedas).  

5. Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.  

 

II SKYRIUS 

APLINKOS ANALIZĖ 

 

6. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikto tyrimo „Lietuvos 

korupcijos žemėlapis 2018“ duomenimis, Lietuvoje gerėja bendras korupcijos situacijos vertinimas, 

mažėja visuomenės korupcinė patirtis. 

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.19 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1- 659 redakcija), VšĮ 

„Grunto valymo technologijos“ vykdomos funkcijos nepriskiriamos prie veiklos sričių, kuriose gali 

egzistuoti didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

8. Įstaigai (jos struktūriniams padaliniams ar atskiram darbuotojui) nesuteikti įgaliojimai 

išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti 

jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose 

nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti 

sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.  

9. VšĮ „Grunto valymo technologijos“ nebuvo užfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo 

2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų. Taip pat nebuvo 

užfiksuota teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia 

teisinė atsakomybė. 

10. Viešųjų pirkimų procesas Įstaigoje yra griežtai reglamentuotas, todėl šioje srityje 

korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali. 



11. Įstaiga savo veikloje nenaudoja valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios 

informacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 7 str. 1 ir 2 

dalyse.  

 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

12. Programos tikslas – sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos 

ir antikorupcinio švietimo sistemą Įstaigoje. Šiam tikslui įgyvendinti numatomi uždaviniai: 

12.1. nustatyti ir mažinti korupcijos apraiškų tikimybę Įstaigoje; 

12.2. kurti ir ugdyti antikorupcinę kultūrą ir aplinką, didinti antikorupcinio švietimo 

sklaidą; 

12.3. užtikrinti Įstaigos darbuotojų asmeninę atsakomybę už pavestų funkcijų vykdymą. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATNAUJINIMAS 

 

13. Programos įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja Įstaigos direktoriaus įsakymu 

paskirtas už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas darbuotojas.  

14. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą, kuriame 

nustatomi programos uždaviniai, įgyvendinimo priemonės, įvykdymo terminai, vertinimo kriterijai 

ir atsakingi vykdytojai. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama Programos 

dalis. 

15. Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną nuolat atlieka už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas darbuotojas. 

16. Kiekvienais metais Programa peržiūrima ir prireikus koreguojama. Programos 

įgyvendinimo priemonių planas tikslinamas kasmet. 

 

V SKYRIUS 

PROGRAMOS FINANSAVIMAS 

 

17. Programa įgyvendinama iš Įstaigos lėšų. Už reikalingų lėšų planavimą atsako 

Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti Įstaigos darbuotojai. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Programa bei Programos įgyvendinimo priemonių planas skelbiami Įstaigos interneto 

svetainėje. 

 

_______________ 

 



VšĮ „Grunto valymo technologijos“  

Korupcijos prevencijos 2020-2023 metų 

                         programos  priedas 

 

VŠĮ „GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS“ 2020-2022 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Uždavinys Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Rezultato vertinimo 

kriterijus 

 

 

1 

 

 

 

Nustatyti ir mažinti 

korupcijos apraiškų 

tikimybę Įstaigoje 

Nustatyti ir įvertinti Įstaigos veiklos 

sritis, kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, išvadą pateikti LR 

aplinkos ministerijai 

Už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

atsakingas darbuotojas 

Kasmet iki 

spalio 1 d. 

Parengta ir LR  aplinkos 

ministerijai pateikta motyvuota  

išvada apie korupcijos 

pasireiškimo tikimybę įstaigoje 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Kurti ir ugdyti 

antikorupcinę kultūrą 

ir aplinką, didinti 

antikorupcinio 

švietimo sklaidą. 

Įstaigos interneto svetainėje sukurti 

skyrių „Korupcijos prevencija“, jame 

viešinti įstaigos korupcijos prevencijos 

2020–2022 metų programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą  

Už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

atsakingas darbuotojas 

Iki 2020 m. 

liepos mėn. 

Įstaigos interneto svetainėje 

paviešinta įstaigos korupcijos 

prevencijos 2020–2022 metų 

programa ir jos įgyvendinimo 

priemonių planas  

Dalyvauti mokymuose korupcijos 

prevencijos klausimais  

Už korupcijos preven-

ciją ir kontrolę atsa-

kingas darbuotojas, 

padalinių vadovai 

Kasmet iki 

gruodžio 31 d. 

Kursuose, mokymuose ir 

seminaruose  dalyvavusių  

skaičius per metus 

3 Užtikrinti Įstaigos 

darbuotojų asmeninę 

atsakomybę už 

pavestų funkcijų 

vykdymą 

Peržiūrėti ir esant reikalui atnaujinti 

Įstaigos vidaus teisės aktus 

Skyrių vedėjai, už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę atsakingas 

darbuotojas 

Nuolat  

 

________________________ 

 


