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UAB „UTENOS KOMUNALININKAS“ 2020-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi už 

priemonės 

įvykdymą 

Vykdymo 

laikas 

Vertinimo kriterijai Laukiamas rezultatas 

1. Nagrinėti skundus, pareiškimus dėl galimų 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų 

atvejų bei analizuoti pasiūlymus dėl 

korupcijos prevencijos. Teikti bendrovės 

vadovui pasiūlymus dėl korupcijos 

prevencijos priemonių ir kontrolės 

bendrovės tarnybų veiklos srityse, kad 

nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų. 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Gavus skundą, 

pareiškimą,  

pasiūlymą 

 

Skundų, pareiškimų 

dėl galimos 

korupcijos skaičius. 

Pasiūlymų dėl 

korupcijos 

prevencijos skaičius, 

jų analizė, priemonių 

planas 

Gauti pasiūlymus dėl prevencinių priemonių, 

kurių vykdymas leistų sumažinti (pašalinti) 

korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

Gauti informaciją apie galimą korupcinę 

veiklą. 

2. Skelbti (įmonės) interneto svetainėje 

Programą ir jos įgyvendinimo 2020-2021 

m. Priemonių planą. 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Korupcijos 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

laikotarpiu 

Pateikta informacija 

bendrovės vadovui 

Įmonės veiklos viešumo/skaidrumo 

didinimas 

3. Gavus informaciją dėl galimų ar korupcinių 

veikų nedelsiant informuoti bendrovės 

vadovą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą teisės 

aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Gavus 

informacijos 

Pateiktų informacijų 

bendrovės vadovui ir 

perduotų informacijų 

Specialiųjų tyrimų 

tarnybai (skaičiai) 

Savalaikis reagavimas ir nustatytų priemonių 

vykdymas 

4.  Analizuoti gautus pasiūlymus dėl 

korupcijos prevencijos priemonių 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Gavus skundą, 

pareiškimą,  

pasiūlymą 

Skundų, pareiškimų 

dėl galimos 

korupcijos skaičius. 

Pasiūlymų dėl 

korupcijos 

prevencijos skaičius, 

jų analizė, priemonių 

planas 

Korupcijos prevencijos 

stiprinimas/sumažinta korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 



5. CVP IS svetainėje teisės aktų nustatyta 

tvarka ir terminais skelbti viešųjų pirkimų 

būdu sudarytas pirkimo sutartis 

Viešųjų 

pirkimų 

specialistas  

Nuolat Pateikta informacija Bendrovės viešumo, skaidrumo didinimas 

6. Žymėti bendrovės transporto priemones, 

nurodant bendrovės pavadinimą 

Skyrių 

vadovai 

Nuolat Pateikta informacija 

įmonės vadovui  

Bendrovės veiklos viešumo didinimas  

5. Bendrovės interneto svetainėje skelbti 

darbuotojų darbo užmokestį 

Vyriausioji 

buhalterė 

Kiekvieną 

ketvirtį 

Pateikta informacija 

bendrovės vadovui 

Įmonės veiklos viešinimo 

didinimas/pasitikėjimo stiprinimas 

6. Organizuoti bendrovės darbuotojų mokymą 

korupcijos prevencijos klausimais 

(darbuotojų elgesys, susidūrus su 

korupcinėmis veikomis bei kitais 

klausimais) 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Vieną kartą 

metuose 

Pateikta informacija 

bendrovės vadovui 

Apmokyti bendrovės darbuotojus, kaip elgtis, 

susidūrus su korupcinėmis veikomis.  

7 Informuoti (žodžiu arba raštu) direktorių 

apie korupcijos prevencijos programų 

priemonių plano vykdymą 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Kiekvienų metų 

II ir IV ketvirčio 

pabaiga 

Pateikta informacija 

bendrovės vadovui 

Korupcijos prevencijos stiprinimas 

 

ATMINTINĖ 

 

           Korupcija yra bet koks asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio 

skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams. 

           Korupcijos prevencija siekiama didinti įmonės funkcijų kokybę, darbuotojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą. 

           Darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių aprašais. 

           Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių pažeidimų. 

           Svarbu, jog darbuotojai 

           *nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos įtaria; 

           *nebandytų patys atlikti tyrimo; 

           *užrašus, svarbius dokumentus laikyti saugioje vietoje prieš atiduodant asmeniui, atsakingam už korupcinio pobūdžio nusižengimų tyrimą; 

          *nebūti abejingiems ir pranešti apie pastebėtus pažeidimus. 

 


