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4 SKYRIAUS PAVADINIMAS

• Vienas kelias

• Aiški kryptis

• Žinomas tikslas
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VEIKSNIAI, TURĖJĘ DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ STARTUI

Vadovų komandos 

suformvimas
Visa vadovų komanda su stipriomis 
žmogiškomis vertybėmis, aiškia 
elgsena kuriant patikimą ir 
sąžiningą verslą, su aiškiu požiūriu į 
korupciją – nulinė tolerancija!

Aiškus akcininko 

lūkestis
Bendrovėje turi būti:
- įdiegtos pažangiausios 

korupcijos prevencijos ir rizikos 
valdymo priemonės,

- vykdoma veikla pagal 
aukščiausius skaidrumo, etikos, 
valdysenos ir socialinės 
atsakomybės standartus.

Kompetencija
Už antikorupciją atsakingas darbuotojas, 
turintis šioje srityje ilgametę patirtį, su 
ypatingai didele kompetencija viešųjų ir 
privačių interesų derinimo srityje, vėliau jį 
pakeitusi darbuotoja, turinti daug ir 
stiprios patirties kuriant antikorupcijos 
vadybos sistemą. Kiti kolegos su didžiule 
sukčiavimo prevencijos ir tyrimų patirtimi, 
stipriomis vertybinėmis savybėmis, stipriu 
įsitraukimu ir noru kurti bei daryti 
pokyčius.

Saugos ir prevencijos 

departamento 

įkūrimas
Išgrynintos darbuotojų funkcijos, jame 
sudaroma Prevencijos ir tyrimų grupė, 
paskiriamas konkretus už antikorupciją 
atsakingas kolega.

VEIKSNIAI

Korupcijos 

prevencijos politika
Aiški pozicija dėl korupcijos 
netoleravimo ir atsakomybės 
taikymo 
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VEIKSMAI, TURĖJĘ DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ REZULTATUI

Finansinių nusikaltimų 

prevencijos tvarkos 

aprašas
- Nustatyti esminiai principai;
- Padalinių vadovų, produktų,

savininkų atsakomybės;
- Darbuotojų atsakomybės;
- Pasitikėjimo linija;
- Visa tyrimui reikšminga

informacija.

Viešųjų ir privačių interesų 

derinimo politika
- Konkrečios pareigybės;
- Deklaravimo būdas;
- Interesų derinimo įrankiai.

Tyrimų iniciavimas
Rezultatyvūs tyrimai, po kurių 
taikomos konkrečios priemonės, 
keičiama praktika, procesai. Kultūros formavimas

Keičiasi požiūris į pažeidimus, 
tyrimų atlikimą, didėja darbuotojų 
pasitikėjimas.

Pranešimų kanalo 

užkūrimas
Konfidencialumo užtikrinimas 
ir neigiamo poveikio 
netaikymas, pasitikėjimo 
ugdymas. 

Darbuotojų informavimas ir 

švietimas
- Viešinama informacija apie 
nustatytas negeroves ir netinkamą 
elgesį. 
- Apklausa.

Korupcijos prevencijos 

politika
- Išdiskutuota;
- Atsinaujinta;
- Pasitvirtinta valdyboje.

VEIKSMAI

Kontrahentų patikra
Bendradarbiavimas tik su 
patikimais, sąžiningais, geros 
reputacijos partneriais.

Kandidatų patikra
Bendrovėje pageidaujami dirbti 
nepriekaištingos reputacijos, 
sąžiningi darbuotojai.   
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KORUPCIJOS PREVENCIJOS INDEKSAS
VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRO VERTINIMAS
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