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PATVIRTINTA
UAB „Lietuvos Žirgynas“ direktorės
2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. VE-32/1

UAB „LIETUVOS ŽIRGYNAS“ 2022 M. MOKYMŲ DARBUOTOJAMS KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS
KŪRIMO KLAUSIMAIS PLANAS
1.
UAB „Lietuvos žirgynas“ 2022 m. mokymų darbuotojams korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais planas (toliau – Planas)
parengtas vadovaujantis:
1.1.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 3D-761 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos
23 d. įsakymo Nr. 3D-468 redakcija) patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) ir jos valdymo srities įstaigų, valstybės valdomų
įmonių nulinės tolerancijos korupcijai politikos aprašu;
1.2.
korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ŽŪM valdymo srities įstaigose ir valstybės valdomose įmonėse 2022 m. kontrolės planu;
1.3.
UAB ,,Lietuvos žirgynas“ korupcijos prevencijos veiksmų planu.
2.
Plano tikslas – kurti UAB ,,Lietuvos žirgynas“ antikorupcinę aplinką, UAB ,,Lietuvos žirgynas“ darbuotojų (toliau – darbuotojai) antikorupcinį
sąmoningumą.
3.
Plano uždaviniai:
3.1.
didinti darbuotojų sąmoningumą;
3.2.
gilinti darbuotojų žinias, ypač kaip elgtis susidūrus su korupcija;
4.
Planas:
Nr.

1.

2.

3.

Priemonės
Pateikti darbuotojams informaciją, kaip elgtis
susidūrus su korupciją, teikti konsultacijas šiuo
klausimu.
Parengti mokomąją medžiagą dėl antikorupcinės
aplinkos kūrimo, korupcijos prevencijos priemonių
taikymo UAB ,,Lietuvos žirgynas“, pristatyti
darbuotojams, teikti konsultacijas.
Parengti mokomąją medžiagą dėl informacijos apie
pažeidimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos
pranešėjų apsaugos įstatymu (toliau – PAĮ) teikimo

Numatomas
įgyvendinimo
terminas
2022 m. II ket.

Vykdytojai
F. Kelmickaitė

2022 m. IV ket.

F. Kelmickaitė

2022 m. IV ket.

F. Kelmickaitė

Siekiami rezultatai
- darbuotojai informuoti kaip elgtis susidūrus su
korupcija;
- pakelta darbuotojų kompetencija.
- darbuotojai supažindinti su taikomomis
antikorupcinės aplinkos, korupcijos prevencijos
priemonėmis, jų tikslingumo, veiksmingumu;
- pakelta darbuotojų kompetencija.
- darbuotojai informuoti apie informacijos apie
pažeidimus teikimo galimybes, vidinio pranešimų
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4.

5.

6.

galimybes, vidinio informacijos kanalo UAB
,,Lietuvos žirgynas“ sukūrimą, pristatyti darbuotojams,
teikti konsultacijas.
Parengti mokomąją medžiagą dėl viešųjų ir privačių
interesų derinimo UAB ,,Lietuvos žirgynas“, pristatyti
darbuotojams, teikti konsultacijas.

Kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybą dėl mokymų 2022-2023 m. UAB „Lietuvos
žirgynas“ darbuotojams pravedimo.
Parengti mokomąją medžiagą dėl UAB „Lietuvos
žirgynas“ dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar
tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų,
neteisėto atlygio administravimo tvarkos, pristatyti
darbuotojams, teikti konsultacijas.

2022 m. IV ket.

F. Kelmickaitė

2022 m. IV ket.

F. Kelmickaitė

2022 m. IV ket.

F. Kelmickaitė

kanalo funkcionavimą, pranešimų priėmimą,
registravimą, tyrimą;
- pakelta darbuotojų kompetencija.
- darbuotojai informuoti apie deklaracijų teikimo,
tikslinimo prievolę, teikimo terminus, atsakingų
asmenų informavimą;
- informuoti apie savo funkcijas deklaracijų kontrolę
ir prevenciją vykdantys darbuotojai;
- darbuotojai informuoti apie nusišalinimą,
nušalinimą nuo pavestų funkcijų;
- pakelta darbuotojų kompetencija.
- pasitelkta kompetentinga institucija pravesti
mokymus darbuotojams aktualiais klausimais.
- darbuotojai informuoti apie prievolę informuoti
apie dovanų, neteisėto atlygio gavimą;
- atsakingi darbuotojai informuoti apie dovanų,
neteisėto atlygio registravimo, dovanų vertinimo,
eksponavimo, saugojimo procedūras;
- pakelta darbuotojų kompetencija.

