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ATASKAITA APIE 2018-2020 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 

EIGĄ  

 

Remiantis Korupcijos prevencijos 2018-2020 m. programos (Programa parengta atsižvelgiant į 2018 m. iš Specialiųjų tyrimų tarnybos ir savivaldybės 

gautas rekomendacijas ir motyvuotas išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo) 20 punkte reglamentuota nuostata, kad “už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę atsakingu paskirtas darbuotojas kasmet apibendrina ir pateikia informaciją bendrovės generaliniam direktoriui apie Programos 

įgyvendinimo priemonių plano vykdymo eigą” bei atsižvelgiant į tai, kad Korupcijos prevencijos 2018-2020 m. programa bei jos įgyvendinimo  priemonių 

planas buvo patvirtinti iki 2020 m. įskaitytinai, todėl ataskaita teikiama už 2018-2020 m. laikotarpį, tam, kad įvertinus jos vykdymo rezultatus už ataskaitinį 

laikotarpį ir pagal pateiktas LR STT Korupcijos prevencijos valdybos, Šiaulių m. sav. administracijos atsakingo už korupcijos prevenciją asmens 

rekomendacijas bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu ir 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu būtų parengta ir 

patvirtinta nauja 2021-2023 m. Korupcijos prevencijos programa. 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojas Vykdymo laikas Laukiami rezultatai Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

2018-2020 įgyvendinta / pasiekti rezultatai  

1. Supažindinti bendrovės 

bendruomenę su bendrovėje 

priimtais vidaus teisės aktais: 

korupcijos prevencijos programa,  

priemonių planu bei jiems 

įgyvendinti skirtais teisės aktais. 

Generalinis 

direktorius, 

Antikorupcinė 

komisija 

2018 m. paskelbti 

korupcijos 

prevencijos programą 

ir jos įgyvendinimo  

priemonių planą 

internetinėje 

svetainėje ir intranete 

Bendrovės darbuotojai ir kiti 

suinteresuoti asmenys bus 

supažindinti su programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių planu. 

Su programa 

supažindintų 

darbuotojų 

skaičius. 

Korupcijos prevencijos programa ir jos 

įgyvendinimo  priemonių planas po 

patvirtinimo 2018-09-04  paskelbti 

internetinėje svetainėje ir intranete.  

Supažindinti  apie 360 bendrovės 

darbuotojų, iš jų 12  administracijos 

darbuotojų.                  

2. Dalyvauti mokymuose, 

seminaruose antikorupcijos 

klausimais. 

 

Administracija 2018-2020 m. Darbuotojai įgis žinių apie 

korupciją, jos pasekmes ir 

prevencines priemones. 

Dalyvių skaičius 

pagal tikslines 

grupes. 

2019-11-27 LR specialiųjų tyrimų tarnybos 

Šiaulių valdybos atstovės vesti mokymai 

tema “Viešųjų ir privačių interesų konfliktai. 

Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose”. 

Dalyvavo 20 administracijos darbuotojų.  

3. Kontroliuoti ir koordinuoti 

bendrovės korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimą, teikti 

pasiūlymus bendrovės 

generaliniam direktoriui dėl jos 

tikslinimo.  

Antikorupcinė 

komisija  

1 kartą per metus. Savalaikė  priemonių vykdymo 

kontrolė užtikrins priemonių 

vykdymą numatytais terminais. 

Ataskaitų 

skaičius. 

 

Teiktos ataskaitos: 

- 2018 m. – 1 ataskaita 

- 2019 m.  – 1 ataskaita 

- 2020 m. – 1 ataskaita 

4. Nustatyti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Antikorupcinė 

komisija 

2018 m. III ketv. 

2019 m. III ketv. 

2020 m. III ketv. 

Bus nustatyta korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

bendrovės veiklos srityse, 

suformuota motyvuota išvada 

dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės ir pateikta bendrovės 

generaliniams direktoriui. 

Parengta 

motyvuota 

išvada 

bendrovėje. 

Parengtos ir pateiktos išvados dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo UAB 

„Busturas“ : 

- 2018 m. – veiklos sritis: Bendrovės turto 

valdymas, naudojimas ir disponavimas 

(tarnybinio transporto naudojimas); 

- 2019 m. – veiklos sritis: Darbuotojų 

priėmimo į darbą etape viešumo ir procedūrų 

skaidrumo užtikrinimas; 
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- 2020 m. – veiklos sritis: Bendrovės 

darbuotojų viešųjų ir privačių interesų 

derinimas, vertinant laikotarpį po darbo 

sutarčių sudarymo, jų vykdymo etape, 

nustatant  vidinio nepotizmo rizikos 

intensyvumą. 

5. Integruoti antikorupcinio švietimo 

temas į bendrovės bendrus 

susirinkimus. 

Administracija Pagal poreikį Formuosis nepakantumas 

korupcijai. 

Temų skaičius 

ilgalaikiuose 

planuose. 

2019-03-29 visuotiniame darbuotojų 

susirinkime pristatyta tema „Keleivių teises 

ir su jomis betarpiškai susijusias vairuotojų 

pareigas“,  dalyvavo apie 40 darbuotojų. 

6. Organizuoti antikorupcines akcijas 

bei kitus renginius skirtus 

korupcijos prevencijai. 

 

Administracija 2018-2020 m. Formuosis nepakantumas 

korupcijai. 

Suorganizuotų 

renginių ir juose 

dalyvavusiųjų 

darbuotojų 

skaičius. 

2018-12-09 suorganizuota ir įgyvendinta 

Tarptautinės antikorupcijos dienos proga 

akcija, skirta keleiviams. Dalyvavo 

Antikorupcinės komisijos nariai ir 

kontrolieriai. 

7. Nagrinėti skundus dėl bendrovės 

darbuotojų veiklos, esant 

korupcijos pasireiškimo rizikai. 

 

Antikorupcinė 

komisija 

Gavus skundą, 

prašymą. 

Padidės bendras pasitikėjimas 

bendrovės veikla, piliečiai ir kiti 

asmenys bus paskatinti pranešti 

apie pasitaikančias negeroves. 

Išnagrinėtų 

skundų dėl 

bendrovės 

darbuotojų 

veiklos, esant 

korupcijos 

pasireiškimo 

rizikai skaičius. 

 

 

Skundų negauta. 

 

  

Antikorupcinės komisijos pirmininkas                                          Sergejus Šarkus 
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