Priedas Nr. 1
prie AB „Šiaulių energija“ korupcijos prevencijos programos 2017-2019 metams
AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“
2017-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS
Eilės Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Laukiami rezultato
kriterijai
1. TIKSLAS - sukurti veiksmingą korupcijos prevencijos sistemą AB „Šiaulių energija“ (toliau - Bendrovė), užtikrinti jos funkcionavimą, siekti didesnio Bendrovės
valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo, didesnio Bendrovės darbuotojų atsparumo korupcijai.
Siekiami rezultatai:
1. Sukurta ir funkcionuojanti bendra korupcijos prevencijos ir kontrolės sistema Bendrovėje.
2. Sudarytos galimybės pateikti informaciją apie Bendrovėje pastebėtus galimus korupcijos atvejus ir kitus pažeidimus.
1.1.
Parengti Korupcijos prevencijos
AB „Šiaulių energija“
2017 m. rugsėjo 29 d.
Bus užtikrintas
Bendrovės generalinio
programą 2017-2019 m. ir pateikti ją
Teisės skyrius
korupcijos prevencijos
direktoriaus įsakymu
tvirtinti Bendrovės generaliniam
proceso organizavimo
patvirtinta Korupcijos
direktoriui.
teisinis pagrindas.
prevencijos programa.
1.2.
Sudaryti Bendrovės Korupcijos
Bendrovės generalinis
2017 m. rugsėjo 29 d.
Bus užtikrintas
Bendrovės generalinio
prevencijos komisiją.
direktorius
korupcijos prevencijos
direktoriaus įsakymu
priemonių įgyvendinimo patvirtinta Bendrovės
koordinavimo ir
Korupcijos prevencijos
kontrolės, korupcijos
komisija.
pasireiškimo tikimybės
nustatymo ir vertinimo
proceso koordinavimas.
1.3.
Paruošti 2017-2019 m. AB „Šiaulių
Korupcijos prevencijos
2017 m. spalio 30 d.
Bus užtikrintas
Bendrovės generalinio
energija“ korupcijos prevencijos
komisija
Bendrovės korupcijos
direktoriaus įsakymu
programos įgyvendinimo priemonių
programos
patvirtintas priemonių
planą.
įgyvendinimas
planas
1.4.
Organizuoti Bendrovės Korupcijos
Bendrovės Korupcijos
Korupcijos prevencijos
Bus užtikrintas
Bendrovės Korupcijos
prevencijos komisijos posėdžius.
prevencijos komisija
tvarkos apraše nustatytu
korupcijos prevencijos
prevencijos komisijos
periodiškumu
priemonių įgyvendinimo posėdžių skaičius 12 per
koordinavimo ir
metus.
kontrolės, korupcijos
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1.5.

Kaupti ir sisteminti informaciją apie su
korupcija susijusius atvejus ir
atliekamus tarnybinius patikrinimus
Bendrovėje.

Bendrovės Korupcijos
prevencijos komisija

1.6.

Sudaryti galimybes techninėmis
priemonėmis pateikti informaciją apie
korupcijos atvejus ir kitus pažeidimus
Bendrovės Korupcijos prevencijos
komisijai.

Informatikos skyrius,
Bendrovės Korupcijos
prevencijos komisija

1.7.

Nustatyti techninėmis priemonėmis
Bendrovėje pateiktų pranešimų apie
korupcijos atvejus ir kitus pažeidimus
Bendrovėje nagrinėjimo ir

Bendrovės Korupcijos
prevencijos komisija

Nuolat

pasireiškimo tikimybės
nustatymo ir vertinimo
proceso koordinavimas.
Bendrovės informacijos
apie įvykusius su
korupcija susijusius
atvejus ir atliekamus
tarnybinius patikrinimus
sisteminimas sudarys
sąlygas tolimesnei jų
analizei atlikti,
metodinėms
rekomendacijoms
parengti. Šie duomenys
taip pat užtikrins
siūlymų, teikiamų
Bendrovės Korupcijos
prevencijos komisijai dėl
veiklos sričių, kuriose
einamaisiais metais bus
tikslinga atlikti
korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą,
pagrįstumą.
Visuomenei ir
Bendrovės darbuotojams
bus sudaryta galimybė
pateikti informaciją apie
pastebėtus korupcijos
atvejus ir kitus
pažeidimus Bendrovėje.
Aiškiai reglamentuota
techninėmis
priemonėmis Bendrovėje
pateiktų pranešimų

Bendrovės informacijos
pagrindu atlikta
tarnybinių patikrinimų
analizė, pateikti siūlymai
Bendrovės Korupcijos
prevencijos komisijai dėl
einamaisiais metais
pasirinktinų veiklos
sričių, kuriose tikslinga
atlikti korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymą.

Per metus gautų pagrįstų
pranešimų (informacijos)
apie pastebėtus
korupcijos atvejus ir
kitus pažeidimus
Bendrovėje skaičiaus
pokytis.
Parengtas ir Bendrovės
generalinio direktoriaus
įsakymu patvirtintas
techninėmis
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administravimo tvarką.

nagrinėjimo ir
priemonėmis Bendrovėje
administravimo tvarka,
pateiktų pranešimų
užtikrintas pranešėjų
nagrinėjimo ir
konfidencialumas ir
administravimo tvarkos
apsauga.
aprašas.
1.8.
Nustatyti etikos reikalavimus
Bendrovės Korupcijos
2017 m. gruodžio 30 d.
Etikos reikalavimų
Parengtas ir Bendrovės
Bendrovės darbuotojams.
prevencijos komisija
nustatymas darbuotojams generalinio direktoriaus
padėtų sudaryti teisines
įsakymu patvirtintas
prielaidas didinti
Bendrovės etikos
visuomenės pasitikėjimą kodeksas.
Bendrove, stiprinti
Bendrovės darbuotojų
tarpusavio autoritetą,
atsakomybę už savo
veiksmus ir atsakomybę
visuomenei bei valdžios
įstaigoms, užkirsti kelią
korupcijai atsirasti ir
plisti.
2. TIKSLAS - šalinti rizikos veiksnius, išaiškintus atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, tarnybinius patikrinimus ir įgyvendinant išvadose dėl
korupcijos rizikos analizės pateiktas korupcijos prevencijos priemones Bendrovės veiklos srityse, tobulinti teisinį reglamentavimą ir įgyvendinti kitas korupcijos
prevencijos priemones, siekiant mažinti galimas korupcijos apraiškas.
Siekiami rezultatai:
1. Pašalinti korupcijos rizikos veiksniai, išaiškinti atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir tarnybinius patikrinimus.
2. Įgyvendintos išvadose dėl korupcijos rizikos analizės pateiktos korupcijos prevencijos priemonės.
2.1.
Lietuvos Respublikos korupcijos
Bendrovės Korupcijos
Kiekvienų metų III Q
Veiklos sričių
Atliktas vertinimas ir
prevencijos įstatymo nustatyta tvarka
prevencijos komisija
antikorupcinė analizė ir
nustatyti korupcijos
atlikti korupcijos pasireiškimo
vertinimas padės
rizikos veiksniai.
tikimybės nustatymą Bendrovės veiklos
nustatyti svarbiausius
srityse.
korupcijos rizikos
veiksnius veiklos srityse
(teisės aktų spragas,
tobulintinas
administracines
procedūras, sprendimų
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2.2.

2.3.

2.4.

Parengti motyvuotas išvadas dėl veiklos
sričių,
kuriose
yra
korupcijos
pasireiškimo tikimybė (toliau – Išvada)
projektą ir pateikti jį Bendrovės
generaliniam direktoriui.

Vykdyti Išvadoje pasiūlytas korupcijos
riziką mažinančias priemones:
Tobulinti konfidencialios informacijos,
kuria
disponuoja
Bendrovės
darbuotojai, reglamentavimą.

Parengti AB „Šiaulių energija“ pirkimo
komisijos darbo reglamentą, AB
„Šiaulių energija“ viešojo pirkimo
komisijos darbo reglamentą bei
nešališkumo
deklaracijos
ir
konfidencialumo pasižadėjimo formas
ir suderinti jas su Viešųjų pirkimų
tarnybos
patvirtintomis
rekomendacijomis (aktualia redakcija).

Bendrovės Korupcijos
prevencijos komisija

Iki kiekvienų metų spalio
31 d.

priėmimo tvarką ar pan.)
ir imtis reikiamų
korupcijos prevencijos
priemonių nustatytoms
korupcijos grėsmėms
mažinti ar šalinti.
Bendrovės
generalinis
direktorius informuotas
apie Bendrovės veikloje
einamaisiais
metais
išaiškintas
korupcijos
grėsmes ir priemones,
kurias
numatoma
įgyvendinti korupcijos
rizikos
veiksniams
pašalinti ar sumažinti.

Bendrovės Korupcijos
prevencijos komisija

Užtikrinta
konfidencialios
informacijos apsauga.

Pirkimų ir transporto
skyrius, Gamybos ir
technikos skyrius

Užtikrintas
aiškus
teisinis reglamentavimas,
nustatantis
Bendrovės
viešųjų
pirkimų
procedūrose
dalyvaujančių
asmenų
funkcijas, pareigas ir
atsakomybę,
atskirtos
viešųjų
pirkimų

Parengtas
Išvados
projektas ir pateiktas
Bendrovės generaliniams
direktoriui.

Parengti
Bendrovės
generalinio direktoriaus
įsakymų projektai (jų
pakeitimai)
dėl
konfidencialios
informacijos,
kuria
disponuoja
Bendrovės
darbuotojai, apsaugos.
Parengti ir Bendrovės
generalinio direktoriaus
įsakymu patvirtinti AB
„Šiaulių
energija“
pirkimo komisijos darbo
reglamentas,
AB
„Šiaulių
energija“
viešojo
pirkimo
komisijos
darbo
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2.5.

Parengti AB „Šiaulių energija“ pirkimų
ir viešųjų pirkimų organizavimo tvarką,
kurioje, be kitų elementų, būtų aiškiai
apibrėžtos viešųjų pirkimų procedūrose
dalyvaujančių
asmenų
funkcijos,
pareigos ir atsakomybės, atskirtos
viešųjų pirkimų
vykdymo ir jų
kontrolės
funkcijos,
paskirtas
prevencinę kontrolę atliekantis asmuo
arba struktūrinis padalinys.

Pirkimų ir transporto
skyrius, Gamybos ir
technikos skyrius

2.6.

Reglamentuoti paramos, teikiamos
Lietuvos Respublikos
labdaros ir
paramos įstatymo nustatyta tvarka,
teikimą Bendrovėje.

Teisės skyrius

2.7.

Bendrovės generalinio direktoriaus
įsakymu paskirti
viešųjų pirkimų
iniciatorius.

Pirkimų ir transporto
skyrius, Gamybos ir
technikos skyrius

2.8.

Parengti AB „Šiaulių energija“ pirkimų
ir viešųjų pirkimų organizavimo tvarką,
kurioje būtų nustatyta, kas ir kada
nusprendžia, ar viešąjį pirkimą atliks
Viešojo pirkimo komisija, Pirkimo
komisija ar pirkimo organizatorius,
kuriame viešojo pirkimo etape yra
parenkamas
pirkimo
būdas,
reglamentuoti pirkimo būdo keitimo
aplinkybes bei procedūrą, reglamentuoti
tiekėjų
pretenzijų
nagrinėjimo
procedūras ir kt.

Pirkimų ir transporto
skyrius, Gamybos ir
technikos skyrius

vykdymo ir jų kontrolės
funkcijos ir kt.
Užtikrintas
aiškus
teisinis reglamentavimas,
nustatantis
Bendrovės
viešųjų
pirkimų
procedūrose
dalyvaujančių
asmenų
funkcijas, pareigas ir
atsakomybę,
atskirtos
viešųjų
pirkimų
vykdymo ir jų kontrolės
funkcijos ir kt.
Sumažės
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė
teikiant paramą Lietuvos
Respublikos labdaros ir
paramos
įstatymo
nustatyta tvarka.
Užtikrintas
viešųjų
pirkimų
procese
vykdomų
funkcijų
atskyrimas.
Užtikrintas skaidresnis
viešųjų
pirkimų
organizavimas ir vidaus
kontrolės šioje srityje
vykdymas.

reglamentas.
Parengta ir Bendrovės
generalinio direktoriaus
įsakymu patvirtinta AB
„Šiaulių
energija“
pirkimų
ir
viešųjų
pirkimų
organizavimo
tvarka.

Parengta ir Bendrovės
generalinio direktoriaus
įsakymu
patvirtintas
Paramos
teikimo
Bendrovėje aprašas.
Bendrovės generalinio
direktoriaus
įsakymu
paskirti viešųjų pirkimų
iniciatoriai.
Parengta ir Bendrovės
generalinio direktoriaus
įsakymu patvirtinta AB
„Šiaulių
energija“
pirkimų
ir
viešųjų
pirkimų
organizavimo
tvarka.
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2.9.

Vykdyti
korupcijos
tikimybės
nustatymo
sisteminimą.

pasireiškimo
Bendrovėje

Bendrovės Korupcijos
prevencijos komisija

Užtikrinta,
kad
korupcijos pasireiškimo
tikimybės
nustatymas
Bendrovėje vykdomas
planingai ir nuosekliai.

Apibendrinta informacija
apie
korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymą
Bendrovėje
apsvarstyta Bendrovės
Korupcijos prevencijos
komisijos
posėdyje
(kartą per metus).
3. TIKSLAS – didinti Bendrovės darbuotojų atsparumą korupcijai ir darbo etikos lygį, ugdyti jų antikorupcinę kultūrą, užtikrinti Bendrovės antikorupcinės
veiklos viešumą.
Siekiami rezultatai:
1. Bendrovės darbuotojams yra žinoma apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones, jie aktyviai įsitraukia į antikorupcinę veiklą.
2. Bendrovės interneto svetainėje pateikiama informacija apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą.
3.1.
Bendrovės interneto svetainėje pateikti
Bendrovės Korupcijos
Visuomenei bus sudaryta Bendrovės
interneto
informaciją ir nuorodas, kam galima
prevencijos komisija,
galimybė
pateikti svetainėje
pateikta
pranešti apie Bendrovėje pastebėtus
Informatikos skyrius
informaciją
apie informacija ir nuorodos,
korupcijos atvejus ir joje įvykusius su
pastebėtus
korupcijos kam galima pranešti apie
korupcija susijusius atvejus.
atvejus.
Bendrovėje pastebėtus
korupcijos atvejus ir joje
įvykusius su korupcija
susijusius atvejus.
3.2.
Organizuoti ir vykdyti antikorupcinius
Bendrovės Korupcijos
Darbuotojų
švietimas Mokymus išklausiusių
mokymus Bendrovės darbuotojams
prevencijos komisija
antikorupcijos
tema Bendrovės
darbuotojų
sustiprins jų atsparumą skaičius (proc.).
korupcijai.
3.3.
Organizuoti seminarą viešųjų ir privačių
Bendrovės Korupcijos
Kasmet
Bendrovės darbuotojai Seminaro viešųjų ir
interesų derinimo deklaravimo bei
prevencijos komisija
lapkritis – gruodis
įgis
reikiamų
žinių privačių
interesų
tarnybinių patikrinimų atlikimo tema.
viešųjų
ir
privačių deklaravimo
bei
interesų deklaravimo bei tarnybinių patikrinimų
tarnybinių patikrinimų atlikimo tema dalyvių
atlikimo klausimais, bus seminaro
įvertinimo
patobulinta tarnybinius balais vidurkis.
patikrinimus atliekančių
asmenų
profesinė
kompetencija, kuri leis
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3.4.

Bendrovės interneto svetainėje paskelbti
ir nuolat atnaujinti informaciją apie
vykdomą korupcijos prevencijos veiklą.

Bendrovės Korupcijos
prevencijos komisija

efektyviau atlikti teisės
aktuose
nustatytas
funkcijas ir procedūras.
Visuomenei bus suteikta
galimybė
Bendrovės
interneto
svetainėje
susipažinti su Bendrovės
vykdomomis korupcijos
prevencijos priemonėmis
ir pasiektais rezultatais
šias priemones vykdant.

Bendrovės
interneto
svetainės
skyriuje
„Korupcijos prevencija“
pateikta informacija apie
Bendrovės
vykdomą
korupcijos prevencijos
veiklą.

______________________________________
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