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PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas 

Įvykdymo 

terminas 
Vertinimo kriterijai 

Uždavinys: užtikrinti, kad bendrovės padaliniuose nebūtų prielaidų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms 

1. Parengti darbuotojų etikos kodeksą 
Už korupcijos prevenciją atsakingas 

asmuo. 
2018 IV ketv. 

Parengtas darbuotojų etikos 

kodeksas. 

2.  Nustatyti teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų 

skaidresnį ir sąžiningesnį viešojo pirkimo komisijos 

narių ir kitų viešojo pirkimo procese sprendimus 

priimančių asmenų darbą, taip pat sąžiningesnį viešųjų 

pirkimų sutarčių vykdymą. 

1. Juristas. 

2. Už korupcijos prevenciją 

atsakingas asmuo. 

2018-2020 Parengtų teisės aktų skaičius 

3.  Atlikti UAB Anykščių komunalinis ūkis padalinių 

analizę ir vertinimą, nustatyti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę šiose srityse. 

Už korupcijos prevenciją atsakingas 

asmuo. 
2018-2020 

Kasmet pateiktų ataskaitų 

skaičius 

4. Išanalizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų bendrovėje 

ataskaitiniais metais gautus įvairius nusiskundimus 

(skundus ir pranešimus) dėl galimos korupcinio 

pobūdžio nusikalstamos veikos ir dėl bendrovės teisės 

aktų, kuriuose, pareiškėjo manymu, nėra pašalintos 

visos prielaidos korupcijai atsirasti, ir parengti 

pasiūlymus dėl prevencinių priemonių. 

1. Pranešimą gavęs bendrovės 

administracijos darbuotojas. 

2. Už korupcijos prevenciją 

atsakingas asmuo. 

2018-2020 
Gautų nusiskundimų 

skaičius. 

Uždavinys: didinti antikorupcinio švietimo sklaidą 

5.  Organizuoti antikorupcinio švietimo paskaitas ir 

seminarus, kuriuos pagal kompetenciją organizuoja ir 

vykdo STT. 

Už korupcijos prevenciją atsakingas 

asmuo. 
2018-2020 

Atliktų paskaitų, seminarų 

skaičius. 

6. Organizuoti UAB Anykščių komunalinis ūkis 

tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal 

darbo sutartis mokymus korupcijos prevencijos 

klausimais. 

Už korupcijos prevenciją atsakingas 

asmuo. 
2018-2020 Atliktų mokymų skaičius. 



7.  Organizuoti naujai priimamų UAB komunalinis ūkis 

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, mokymus korupcijos prevencijos klausimais. 

Už korupcijos prevenciją atsakingas 

asmuo. 
2018-2020 Atliktų mokymų skaičius. 

Uždavinys: užtikrinti bendrovės priimamų sprendimų ir procedūrų skaidrumą bei veiklos viešumą. 

8.  UAB Anykščių komunalinis ūkis 2018-2020 

korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

planą paskelbti internetinėje bendrovės svetainėje. 

Už informacijos skelbimą interneto 

svetainėje atsakingas asmuo. 
2018 m. II ketv. 

Viešai paskelbta 

informacija. 

9. 
Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiklą, 

nedelsiant informuoti įstaigos vadovą. 

1. Pranešimą gavęs bendrovės 

administracijos darbuotojas. 

2. Už korupcijos prevenciją 

atsakingas asmuo. 

2018-2020 
Vadovui pateiktų pranešimų 

skaičius. 

10. Bendrovės tarnautojai ir darbuotojai turi būti 

supažindinami su visais įsakymais, taisyklėmis ir 

aprašais reglamentuojančiais bendrovės veiklą.  

Bendrovės sekretorė. 

 
2018-2020 

Įsakymų, su kuriais 

supažindinami darbuotojai, 

skaičius. 

11.  Teisinio pobūdžio informacija, korupcinio pobūdžio 

informacija yra skelbiama bendrovės internetinėje 

svetainėje. 

Už informacijos skelbimą interneto 

svetainėje atsakingas asmuo. 
2018-2020 

Viešai paskelbta 

informacija. 

Uždavinys: didinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakomybę ir atskaitomybę. 

12. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant 

būtinybei įtraukti antikorupcinio požiūriu svarbias 

nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones. 

Direktorius 
Kasmet IV 

ketvirtyje 

Pakeistų pareigybių 

skaičius. 



 


