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UAB ,,TRAKŲ VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 
ĮGYVENDINIMO 2018-2020 METAIS  

PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Eil.  
Nr. 

Priemonė Vykdytojas Įvykdymo 
terminas 

Vertinimo kriterijai 
ir pastabos 

1. Paskirti asmenį (-is) atsakingą (-
us) už korupcijos prevencijos 
kontrolės vykdymą Bendrovėje 
– sudaryti Antikorupcinę 
komisiją, patvirtinti jos 
nuostatus 

Direktorius 2017 m. rugpjūčio 
mėn. 

Paskirti asmenys 
atsakingi už 
korupcijos ir jos 
kontrolės vykdymą – 
sudaryta 
Antikorupcinė 
komisija ir patvirtinti 
Komisijos nuostatai -
įvykdyta 

2.  Parengti ir patvirtinti UAB 
,,Trakų vandenys“ korupcijos 
prevencijos Programą ir jos 
įgyvendinimo priemonių planą 

1. Už korupcijos 
prevencijosir 
kontrolės vykdymą 
atsakingi asmenys 
2. Direktorius 

2017 m. gruodžio 
mėn. 

Parengta ir 
patvirtinta 
Programa2018-2020 
m. ir jos 
įgyvendinimo 
priemonių planas - 
įvykdyta 

3.  Parengti ir patvirtinti UAB 
,,Trakų vandenys“ korupcijos 
prevencijos 2018-2020 m. 
tvarkos taisykles 

1. Už korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingi asmenys 
2. Direktorius 

2017 m. gruodžio 
mėn. 

Parengtos ir 
patvirtintos 
korupcijos 
prevencijos 2018-
2020 m. tvarkos 
taisyklės - įvykdyta 

4.  Supažindinti UAB ,,Trakų 
vandenys“ darbuotojus su 
korupcijos prevencijos 
Programa ir Planu bei 
Taisyklėmis 

Direktorius 2018 m. sausio 
mėn. 

Visi Bendrovės 
darbuotojai 
supažindinti su 
korupcijos 
prevencijosPrograma 
ir Planu bei 
Taisyklėmis - 
įvykdyta 

5.  Užtikrinti skaidrų ir racionalų 
viešųjų pirkimų organizavimą ir 
atlikimą 

1. Direktorius  
2.Viešųjų pirkimų 
organizatorius 
3.Viešųjų pirkimų 
komisija 
 

Nuolat Viešųjų pirkimų 
organizatorius,  
Viešųjų pirkimų 
komisijairDirektorius 
užtikrina skaidrų ir 
racionalų viešųjų 
pirkimų 
organizavimą ir 
atlikimą 

6.  Nagrinėti gautus skundus, 
pranešimus, siūlymus apie 
korupcinio pobūdžio pažeidimus 

Už korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingi asmenys 

Gavus skundą, 
pranešimą ar 
siūlymą 

Pateiktų skundų, 
pranešimųbei  
siūlymųkaičius 

7.  Teikti UAB ,,Trakų vandenys“ 
Direktoriui pasiūlymus dėl 

1. Už korupcijos 
prevencijos ir 

Nuolat (turint 
pasiūlymų) 

 Pasiūlymai turi būti 
aptariami su 



Programos ar Plano 
įgyvendinimo priemonių 
tikslinimo 

kontrolės vykdymą 
atsakingi asmenys 
2. Padalinių vadovai 
3. Bendrovės 
darbuotojai 

Direktoriumi 

8.  Informuoti Bendrovės direktorių 
apie Programos įgyvendinimo ir 
priemonių Plano vykdymą 

Už korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 
atsakingi asmenys 

Pasibaigus I metų 
ketvirčiui, bet ne 
vėliau kaip 
prasidėjus II metų 
ketvirčiui 15 d. 

Informacija 
pateikiama 
direktoriui 

9.  Siųsti už korupcijos prevencijos 
ir kontrolės vykdymą atsakingus 
asmenis bei kitus Bendrovės 
darbuotojus į seminarus, 
mokymus korupcijos 
prevencijos klausimais 

Direktorius Gavus 
informaciją apie 
vykdomus 
seminarus bei 
mokymus ne 
račiau kaip 2 
kartus į metus 

 
Išklausytų seminarų 
skaičius ir juos 
išklausiusių 
darbuotojų skaičius  

10. Kontroliuoti UAB ,,Trakų 
vandenys“ pajamų panaudojimą, 
racionaliai naudoti įmonės 
pinigines lėšas, vykdyti jų 
apskaitą 

Direktorius,  
Vyr. buhalteris 

Nuolat Samdyti auditorius 

11. Užtikrinti racionalų transporto 
priemonių naudojimą, vykdyti 
kuro užpylimo kontrolę 

1. Direktorius 
2. Padalinių vadovai 
3. Darbuotojai, 
kuriems priskirtas 
tarnybinis transportas 

Nuolat Pateiktos ar 
išaiškintos 
informacijos bei 
nustatytų pažeidimų 
skaičius 

12. Viešai skelbti įmonės teikiamų 
paslaugų įkainius, pajamas 

Vyr. buhalteris Nuolat Įmonės teikiamų 
paslaugų įkainius bei 
pajamas nuolat 
skelbti jos 
internetinėje 
svetainėje 

13.  Gavus pranešimą apie galimą 
korupcinę veiklą, nedelsiant 
informuoti Bendrovės 
Direktorių 

1. Pranešimą gavęs 
įmonėsadministracijos 
darbuotojas 
2.Už korupcijos 
prevenciją ir kontrolės 
vykdymą atsakingi 
asmenys 

Gavus pranešimą Pateiktų 
pranešimųBendrovės 
Direktoriui skaičius 

14  Analizuoti gautus pasiūlymus 
dėl korupcijos prevencijos 
priemonių ir spręsti dėl 
Programos įgyvendinimo 
priemonių Planopapildymo 
(pakeitimo) 

1. Direktorius 
2. Už korupcijos 
prevenciją ir kontrolės 
vykdymą atsakingi 
asmenys 
3. Padalinių vadovai 
4.Personalo 
administratorė 

Gavus pasiūlymus Analizuojamų gautų 
pasiūlymų skaičius 

15. Bendrovės interneto svetainėje 
skiltyje ,,Korupcijos prevencija“ 
patalpinti informaciją, kur 
kreiptis, susidūrus su korupcinio 
pobūdžio veikla 

Direktorius Nuolat Interneto svetainėje 
informacija 
patalpinta - įvykdyta 

16. Specialiųjų tyrimų tarnybos 
informavimas telefonu gavus 
pranešimą apie galimą 
korupcinę veiklą bendrovėje 

1.Direktorius 
2. Už korupcijos 
prevenciją ir kontrolės 
vykdymą atsakingi 
asmenys 

Gavus 
informaciją 

Paskelbtų 
informacijų skaičius 



17. Nustatyti veiklos sritis, kuriose 
egzistuoja didelė korupcijos 
pasireiškimo tikimybė 

Už korupcijos 
prevenciją ir kontrolės 
vykdymą atsakingi 
asmenys 

1 kartą per metus Veiklos sritys, jų 
skaičius 

 

______________________________ 


