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UAB „ŠILUTĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMOS  

 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonė  Vykdytojas  Įvykdymo terminai Laukiamas rezultatas 

1. Programos tikslas – aiškintis galimas korupcijos pasireiškimo prielaidas ir šalinti jas: 

 

1.1. vartotojų kontrolė bei kitų Bendrovės paslaugų teikimas (VAP rodmenų nustatymas, VAP keitimas, neteisėtas naudojimasis Bendrovės 

paslaugomis, darbuotojų piktnaudžiavimas pareigomis/ netinkamas pareigų atlikimas ir pan.). 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Ištirti ar išsamiai reglamentuota kiekvieno 

Bendrovės darbuotojo, atliekančio 1.1. punkte 

nurodytas funkcijas, uždaviniai, darbo ir 

sprendimų priėmimo tvarka: 

1) įvertinti Bendrovės darbuotojų atliekančių 1.1. 

punkte nurodytas funkcijas pareigybių aprašymus 

ir darbo tvarkas, nustatant ar darbuotojų veikla 

platesnė ar siauresnė nei reglamentuota; 

2. sukurti kontrolės mechanizmą, kad darbuotojai 

negalėtų piktnaudžiauti savo teisėmis ir tinkamai 

vykdytų savo pareigas; 

3) nustačius trūkumus, imtis veiksmų, kad jie būtų 

pašalinti. 

Anoniminės apklausos būdu apklausti darbuotojus 

Padalinių vadovai 

 

Korupcijos prevencijos 

komisija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korupcijos prevencijos 

Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

laikotarpiu 

 

 

1) Iki 2018 I pusmečio 

pabaigos 

 

 

2) Iki 2018 m. III 

ketvirčio pabaigos 

3) Per 1 mėnesį nuo 

trūkumų nustatymo 

1 kartą metuose 

Korupcijos prevencijos 

stiprinimas 

 

Įgyvendinamas teisinės 

atsakomybės 

neišvengiamumo principas 

 

 

 

 

 

 

 

Nustatomos galimos 



bei vartotojus dėl 1.1 minimų veiklų, nustatant 

galimas korupcijos apraiškas 

komisija korupcinio pobūdžio 

apraiškos, jos šalinamos 

Įgyvendinamas teisinės 

atsakomybės 

neišvengiamumo principas 

2. Programos tikslas – aiškintis galimas korupcijos pasireiškimo prielaidas ir šalinti jas: 

2.1. Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo procesuose; 

2.2. Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo etapų reglamentavimas UAB “Šilutės vandenys“ vidaus teisės aktuose. 

1. 1) Ištirti viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo 

ir vykdymo etapų reglamentavimą ir jo praktinį 

taikymą vykdant viešuosius pirkimus Bendrovėje: 

a) įvertinti pirkimo poreikio formavimo etapą; 

b) įvertinti pirkimo inicijavimo etapą, jo 

reglamentavimo apibrėžtumą; 

c) įvertinti pirkimą atliksiančio subjekto ar viešųjų 

pirkimų komisijos paskyrimo procesą; 

d) išanalizuoti ginčų nagrinėjimo tvarką; 

e) išanalizuoti pirkimo sutarčių vykdymo etapo 

galimus sunkumus; 

f) ištirti informacijos viešinimo funkcijos 

vykdymą. 

2. Nustačius viešųjų pirkimų reglamentavimo ir jo 

praktinio taikymo trūkumus, imtis veiksmų, kad 

jie būtų pašalinti. 

3. Tobulinti viešųjų pirkimų planavimo, 

organizavimo ir vykdymo etapų reglamentavimą 

Bendrovės vidiniuose teisės aktuose. 

 

Korupcijos prevencijos 

komisija 

 

Asmuo, atsakingas už 

viešuosius pirkimus 

Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

laikotarpiu 

1) iki 2018 m. IV 

ketvirčio pabaigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) iki 2019 m. I ketvirčio 

pabaigos 

 

3) iki 2019 m. II ketvirčio 

pabaigos 

Užtikrinamas skaidrus, 

efektyvus ir sklandus 

viešųjų pirkimų vykdymas 

 

Detaliai reglamentuotos 

viešųjų pirkimų procedūros 

Bendrovės vidaus teisės 

aktuose 

 

Sukurta efektyvi vidaus 

kontrolės sistema 

3. programos tikslas – užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą įmonėje, mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

1. Skelbti UAB „Šilutės vandenys“ interneto 

svetainėje Bendrovės prevencijos programą, jos 

2018-2020 m. priemonių įgyvendinimo planą bei 

asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą, duomenis ir kontaktus. 

Kompiuterinių tinklų ir 

sistemų technikas 

Iki 2018 m. I ketvirčio 

pabaigos 

Bendrovės veiklos 

viešumo/skaidrumo 

didinimas 



 

2. Pasirašytinai supažindinti darbuotojus su 

Bendrovėje patvirtintais korupcijos prevencijos 

programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu. 

 

Padalinių vadovai Iki 2018 m. I ketvirčio 

pabaigos 

Korupcijos prevencijos 

stiprinimas 

3.  Bendrovės interneto svetainėje skelbti informaciją 

apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio 

pažeidimus ir kreipimosi kontaktus susidūrus su 

korupcinio pobūdžio veika. 

Kompiuterinių tinklų ir 

sistemų technikas 

Pastoviai  Viešumo ir skaidrumo 

didinimas 

4.  Sudaryti sąlygas gyventojams anonimiškai 

pranešti savo įtarimus dėl galimos Bendrovės 

darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos 

veikos, korupcinių teisės pažeidimų. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Iki 2018 m. II ketvirčio 

pabaigos 

Gyventojai Bendrovės 

internetiniame tinklapyje 

galės anonimiškai pranešti 

apie galimas korupcijos 

apraiškas Bendrovėje 

 

Pilietinio aktyvumo 

skatinimas 

 

 

 
Paruošė  

Saugos specialistas 

Domas Merliūnas_____________________ 

 

Suderino 

Vyr. ekonomistė 

Ilona Čižauskienė ____________________ 
 


