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UAB ,,TRAKŲ VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS TAISYKLĖS 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. UAB ,,TRAKŲ VANDENYS“  (toliau tekste – Bendrovė arba Įmonė)  korupcijos prevencijos 
priemonių įgyvendinimo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Bendrovės 
įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių proceso organizavimą, koordinavimą bei kontrolę, 
kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti 
nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.  
2. Taisyklių nustatyta įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių proceso organizavimo, 
koordinavimo ir kontrolės visuma yra Įmonės vidaus kontrolės dalis. 
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka LR Korupcijos prevencijos įstatyme vartojamas sąvokas. 

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS 

4. Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir jos kontrolę Bendrovėje vykdo ir kontroliuoja 
bei koordinuoja Bendrovėsvadovo  įgaliotas (-i) vykdyti korupcijos prevenciją, asmenys – 
Antikorupcinė komisija. 

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

5. UAB ,,Trakų vandenys“ korupcijos prevencijos priemonės: 
5.1 veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir 
įvertimas; 
5.2 nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas; 
5.3. korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas ir jo 
vykdymo kontrolė; 
5.4 informacijos apie asmenis, įgaliotus vykdyti korupcijos prevenciją pateikimas; 
5.5 Bendrovės darbuotojų švietimas apie korupcijos prevenciją, jos tikslus, uždavinius, pagrindinius 
principus, korupcijos prevencijos priemones; 
5.6 visuomenės informavimas. 
 

IV.VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO 
TIKIMYBĖ, NUSTAYMAS 

 
6. Bendrovės tikslas – nustatyti  veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 
šias veiklas analizuoti ir vertinti (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas 
atsirasti korupcijai.  
7.  Nustatyti veiklos sritis, kurios turi daugiausia korupcijos rizikos veiksnių. 
8. Parengti ir įgyvendinti prevencijos priemones šių sričių veiklos vertinimo metu nustatytiems 
korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti. 
9. Veiklos analizę ir vertinimą atlieka asmuo (-ys), įgaliotas (i) vykdyti korupcijos prevenciją ir jos 
kontrolę – Antikorupcinė komisija. 
10. Įgaliotas asmuo (-ys)– Antikorupcinė komisija - pateikia Bendrovės veiklos sričių, kuriose 
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymus Bendrovės 



vadovui, kuris ne vėliau kaip per 1 mėnesį priima sprendimus dėl pateiktos informacijos bei 
siūlymų įgyvendinimo. 
11. Bendrovės vadovas apie veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 
tikimybė, pateikia Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.  
 

V. KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 
PLANO SUDARYMAS,VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ 

 
12. Kovos su korupcija programą tvirtina Bendrovės vadovas įsakymu, ir ją įgyvendina kartu su 
Antikorupcijos komisija ir korupcijos prevencijos programos plane nurodytais darbuotojais.  
13. Asmuo (-ys)  įgaliotas (-i) – Antikorupcinė komisija - vykdyti korupcijos prevenciją ir jos 
kontrolę, apibendrina informaciją apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir kasmet 
pateikia motyvuotas išvadas Bendrovės vadovui. 
 

VI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 
 

14. Bendrovės informacija apie veiklą kovojant su korupcija skelbiama Bendrovės interneto 
svetainėje www.trakuvandenys.lt  skyriuje „Korupcijos prevencija“. 
15. Informaciją Bendrovės interneto svetainės skyriui „Korupcijos prevencija“ rengia ir atnaujina 
asmuo (-ys), atsakinga (-i) už korupcijos prevenciją – Antikorupcinė komisija arba jos įgaliotas 
asmuo (-ys).  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Taisyklės įsigalioja kitą dieną nuo jo patvirtinimo dienos ir yra privalomas visiemsBendrovės 
darbuotojams. 
17. Taisyklės gali būti keičiamas Bendrovės vadovo įsakymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
18. Šių Taisyklių nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Bendrovės vadovas.  
 

_________________________ 
 
 
 
 


