
PATVIRTINTA 

UAB „Utenos regiono atliekų  
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UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ 2019-2021 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas Atsakingi už 

priemonės įvykdymą 

Įvykdymo laikas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijus 

 I. Programos rengimas, patikslinimas, atsakingų asmenų paskyrimas 

 

 

1.  

 

 

Parengti ir patvirtinti korupcijos 

prevencijos programą 

 

 

Korupcijos 

prevencijos komisija, 

bendrovės vadovas 

 

 

2019 m. I ketvirtis 

Korupcijos 

prevencijos priemonės 

bus vykdomos pagal 

parengtą ir bendrovės 

vadovo patvirtintą 

planą 

 

 

Parengta programa 

2. Skelbti korupcijos prevencijos 

programą ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą bedrovės 

internetiniame puslapyje 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

2019 m. II ketvirtis Bus užtikrintas 

korupcijos prevencijos 

priemonių viešumas 

UAB „Utenos regiono 

atliekų tvarkymo 

centras“ 

internetiniame 

tinklapyje 

3.  Nustatyti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę bendrovėje, išskirti veiklos 

sritis, kuriose egzistuoja didesnė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė 

Korupcijos 

prevencijos komisija, 

bendrovės vadovas 

Kiekvienų metų IV 

ketvirtis 

Bus nustatytos 

konkrečios veiklos 

sritys, kuriose galimi 

korupcijos 

pasireiškimo atvejai 

Atliktas įvertinimas, 

nustatytos sritys, 

kuriose egzistuoja 

didesnė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

4. Parengti ir pateikti bendrovės vadovui 

motyvuotą išvadą dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės bendrovėje bei 

dokumentų, pagrindžiančių didelę 

korupcijos pasireiškimo tikimybę jos 

veikloje, kopijas 

 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

 

Kiekvienų metų IV 

ketvirtis 

 

Apie rezultatus 

informuotas bendrovės 

vadovas 

 

Pateikta informacija 

bendrovės vadovui 



5.  Bendrovėje atlikus korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą, 

parengti ir pateikti tvirtinti nustatytų 

neatitikimų šalinimo priemonių planą, 

nurodant asmenis, atsakingus už 

priemonių vykdymą 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

Teikiant motyvuotas 

išvadas dėl korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės bei 

dokumentų, 

pagrindžiančių didelę 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Nustatytos konkrečios 

neatitikimų šalinimo 

priemonės 

Pasiūlymų paketas, 

priemonių planas 

II. Visuomenės švietimas ir informavimas korupcijos prevencijos klausimais 

6. Bendrovės internetiniame tinklapyje 

skelbti kreipimąsi į Utenos regiono 

gyventojus, raginant telefonu, paštu, 

elektroniniu paštu atvirai ar 

anonimiškai pranešti apie korupcijos 

apraiškas ir įtarimus apie tokio 

pobūdžio veikas bendrovės veiklos 

sistemoje 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

Nuolat Visuomenės nariai 

žinos kur kreiptis 

susidūrus su 

korupcinio pobūdžio 

veikomis 

Paskelbta informacija 

bendrovės tinklapyje 

7. Bendrovės internetinio tinklapio 

skiltyje, skirtoje korupcijos 

prevencijai, tikslinti informaciją ir 

skelbti ataskaitą apie bendrovės 

korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimą 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

Informaciją tikslinti ir 

ataskaitą skelbti kartą į 

metus 

Korupcijos 

prevencijos programos 

priemonių vykdymo 

viešumas 

Parengta ir paskelbta 

ataskaita bendrovės 

internetiniame 

tinklapyje 

III. Bendrovės darbuotojų mokymas 

8.  Organizuoti bendrovės darbuotojų 

mokymą korupcijos prevencijos 

klausimais (darbuotojų elgesys, 

susidūrus su korupcinėmis veikomis 

bei kitais klausimais) 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

Vieną kartą metuose Apmokyti bendrovės 

darbuotojus, kaip 

elgtis, susidūrus su 

korupcinėmis 

veikomis 

Antikorupcinio 

švietimo planas, 

organizuoti per metus 

po vieną seminarą 

IV. Informavimas apie galimas korupcines veikas ir nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas 

9.  Nagrinėti skundus, pareiškimus dėl 

galimų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų atvejų bei 

analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

Gavus skundą, 

pareiškimą, pasiūlymą 

Gauti pasiūlymus dėl 

prevencinių 

priemonių, kurių 

vykdymas leistų 

Skundų, pareiškimų 

dėl galimos korupcijos 

skaičius. Pasiūlymų 

dėl korupcijos 



prevencijos. Teikti bendrovės vadovui 

pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos 

priemonių ir kontrolės bendrovės 

veiklos srityse, kad nustatyti 

korupcijos faktai nepasikartotų.  

sumažinti (pašalinti) 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybę. 

Gauti informaciją apie 

galimą korupcinę 

veiką 

prevencijos skaičius, 

jų analizė, priemonių 

planas 

10. Gavus informacijos dėl galimų ar 

korupcinių veikų, nedelsiant 

informuoti bendrovės vadovą ir 

Specialiųjų tyrimų tarnybą teisės 

aktuose nustatytomis sąlygomis ir 

tvarka 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

Gavus informacijos Savalaikis reagavimas 

ir nustatytų priemonių 

vykdymas 

Pateiktų informacijų 

bendrovės vadovui ir 

perduotų informacijų 

Specialiųjų tyrimų 

tarnybai (skaičiai) 

11. Analizuoti ir suderinus su bendrovės 

vadovu paviešinti bendrovės 

darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės 

aktų nustatyta tvarka užfiksuotus 

korupcijos faktus. Skelbti bendrovės 

internetiniame tinklapyje apie 

bendrovės darbuotojams pareikštus 

įtarimus padarius korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas.  

 

 

Korupcijos 

prevencijos komisija, 

Bendrovės vadovas 

 

 

Nustačius korupcijos 

atvejus ir bendra 

analizė už pusmetį 

(liepos ir sausio mėn.) 

 

 

Viešumo užtikrinimas, 

atgrasinimo poveikis 

ir kitiems 

darbuotojams 

 

 

Analizės medžiaga ir 

paviešinimo atvejų 

skaičius 

V. Bendradarbiavimas korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais 

12. Prireikus, bendradarbiauti ir keistis 

informacija, kurios reikia korupcijos 

prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su 

Utenos regiono savivaldybių 

darbuotojais, vykdančiais korupcijos 

prevenciją ir kontrolę  

Korupcijos 

prevencijos komisija, 

Bendrovės 

administracija 

Esant poreikiui 

savivaldybės vadovo 

ir bendrovės vadovo 

leidimu 

Apsikeitimas naudinga 

informacija leis įdiegti 

naujas prevencijos 

priemones, taikomas 

kitose savivaldybės 

įmonėse 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 



 

 

 


