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UAB „RASEINIŲ VANDENYS“  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS 

 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. UAB „Raseinių vandenys“ (toliau- Bendrovė) korupcijos prevencijos programos (toliau- programa) 

paskirtis – šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Bendrovėje. 

2. Programa parengta vadovaujantis LR Korupcijos prevencijos įstatymu, LR Nacionaline kovos su 

korupcija 2015-2025 metų programa bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos 

veiklą. 

3. Programoje vartojamos sąvokos: 

 

3.1. Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių Bendrovėje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų 

įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar kitokio elgesio skatinimas, siekiant naudos 

sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams. 

3.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei 

įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

3.3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, 

kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems 

asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas 

oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, svetimo turto 

pasisavinimas ar iššvaistymas, konfidencialios informacijos atskleidimas, komercinės paslapties 

atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų 

pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar 

kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba 

nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 

 

4. Kitos vartojamos sąvokos atitinka LR Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose 

apibrėžtas sąvokas. 

5. programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę ir 

veiksmingesnę Bendrovės veiklą. 

6. Programos uždaviniai – tai galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas siekiant, 

kad visos surenkamos piniginės lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai, teikti kokybiškas 

paslaugas, vartotojų teisėms užtikrinti, taip pat poveikis Bendrovės darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo 

galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. 

7. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas. 

8. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Bendrovės direktoriaus įgaliotas asmuo. 

9. Programa parengta 3 metų laikotarpiui. 

 

II. Siekiami rezultatai 

 

10. Programos tikslas – išsiaiškinti ir šalinti korupcijos bendrovėje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir 

veiksmingesnę bendrovės bei jos darbuotojų veikla: 

 10.1. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Bendrovėje; 



10.2. aiškintis galimas korupcijos pasireiškimo priežastis ir jas šalinti; 

10.3. didinti visuomenės pasitikėjimą Bendrove; 

10.4. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir priemones nustatytiems korupcijos rizikos 

veiksniams valdyti ar pašalinti; 

10.5. užtikrinti efektyvų programos, jos priemonių plano įgyvendinimą; 

10.6. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms; 

10.7. didinti antikorupcinio švietimo ir antikorupcinės kultūros sklaidą; 

10.8. visokeriopai ginti bendrovės abonentų (vartotojų) ir darbuotojų teises ir laisves; 

10.9. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus korupcinio pobūdžio nusikalstamus 

veiksmus principą. 

 

III. Korupcijos situacijos analizė, informavimas apie galimą korupcinę veiklą 

 

11. Bendrovės veiksmų seka, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, išdėstyta programos 

įgyvendinimo priemonių plane (Priedas Nr. 1). 

12. Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano rengimas Bendrovėje:  

 12.1. Bendrovė parengia Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą; 

 12.2. priemonių įgyvendinimo terminai nurodyti korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių plane. 

13. Antikorupcinis švietimas: 

 13.1. antikorupcinis ugdymas yra neatsiejama švietimo dalis siekiant puoselėti asmens dorovę, 

ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą norint įgyvendinti 

korupcijos prevenciją; 

 13.2. Bendrovės internetiniame tinklapyje skelbti Bendrovės korupcijos prevencijos programą, jos 

priemonių įgyvendinimo planą bei asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą 

kontaktus; 

 13.3. sudaryti galimybę piliečiams, pastebėjusiems korupcijos požymių – netinkamo pareigų 

atlikimo, elgesio ir aplaidumo Bendrovės darbuotojų veiksmuose, apie tai anonimiškai pranešti 

Bendrovės internetiniame tinklapyje; 

 13.4. gavus informaciją (skundą, pareiškimą, anoniminį pranešimą ar kt.) dėl galimų korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų ar korupcinių teisės pažeidimų, vykdant bendrovės veiklą, nedelsiant 

informuoti Bendrovės direktorių; 

 13.5. tirti ir analizuoti gaunamą informaciją dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar 

korupcinių teisės pažeidimų, vertinti ir rengti siūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių 

įgyvendinimo tobulinimo. 

14. Informacija apie nustatytus korupcijos atvejus skelbiama Bendrovės internetiniame tinklapyje.  

15. Bendrovės veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė: 

 15.1. viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas, vykdymas; 

 15.2. veikla, susijusi su viešųjų paslaugų teikimu; 

 15.3. darbuotojų priėmimas į darbą; 

 15.4. netinkamai, ne darbo tikslais naudojamas Bendrovės turtas, inventorius, kompiuterinė įranga.  

16. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos Bendrovėje galimos šios korupcijos 

pasekmės: 

 16.1. teikiamų paslaugų kokybės bei paslaugų prieinamumo pablogėjimas; 

 16.2. abonentų (vartotojų) pasitikėjimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir vykdoma veikla 

sumažėjimas. 

 

IV. Programos įgyvendinimas, stebėsena ir atskaitomybė 

 

17. Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromos programos priemonių 

įgyvendinimo planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.  



18. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios programos 

dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas bendrovės direktoriaus įsakymu. 

19. Programos įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę vykdo už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas 

asmuo. 

20. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, vieną kartą metuose, nustatytais terminai, 

informuoja Bendrovės direktorių apie priemonių plano vykdymo eigą. 

21. Kiekvienas Bendrovės darbuotojas turi teisę pateikti pasiūlymus ir pastabas dėl Korupcijos 

prevencijos programos nuostatų ir Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 

patobulinimo ir/ar papildymo. 

 

V. Baigiamosios nuostatos 

 

22. Programa įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir yra privaloma visiems Bendrovės darbuotojams.  

23. Korupcinė situacija vertinama bei priemonių planas peržiūrimi kas treji metai. Esant būtinybei 

Programa gali būti papildoma ar keičiama Bendrovės direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka. 

24. Programa skelbiama Bendrovės interneto tinklapyje www.raseiniuvandenys.lt. 

 

_______________________________ 

 

  

http://www.raseiniuvandenys.lt/


UAB „Raseinių vandenys“ korupcijos prevencijos programos 2017-2019 metams 

Priedas Nr. 1 

 

 

UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2017-2019 METAMS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė  Vykdytojas  Įvykdymo terminai Laukiamas rezultatas 

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

1.1.vartotojų kontrolė bei kitų Bendrovės paslaugų teikimas (vandens skaitiklių rodmenų nustatymas, vandens skaitiklių keitimas, neteisėtas 

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

 

1. Ištirti ar išsamiai reglamentuota kiekvieno Bendrovės 

darbuotojo, atliekančio 1.1. p. nurodytas funkcijas, 

uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka: 

 

1) įvertinti bendrovės darbuotojų, atliekančių 

1.1. p. 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. 

Pardavimų, kontrolės ir 

plėtros skyriaus vadovas, 

vandentiekio ir nuotekų 

tvarkymo inžinieriai 

 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

laikotarpis 

 

 

1) iki 2018 m. I ketv. 

Pabaigos 

 

 

2) iki 2018 m. III ketv. 

Pabaigos 

 

3) per 1 mėn. nuo trūkumų 

nustatymo 

Korupcijos prevencijos 

stiprinimas 

 

Įgyvendinamas teisinės 

atsakomybės 

neišvengiamumo principas 

2. Anoniminės apklausos būdu apklausti darbuotojus bei 

vartotojus dėl 1.1. p. minimų veiklų, nustatant 

galimas korupcijos apraiškas 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

1 kartą metuose Nustatomos galimos 

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 bendrovės 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 iniciavimo 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 vidaus 

teisės aktuose. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

 

Asmuo, atsakingas už 

viešųjų pirkimų kontrolę 

Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

laikotarpis 

 

1) Iki 2018 m. II ketv. 

pabaigos 

 

 

 

 

 

 

 

2) Iki 2018 m. III ketv. 

pabaigos 

 

3) Iki 2018 m. IV ketv. 

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 „Raseinių vandenys“ internetiniame 

tinklapyje bendrovės prevencijos programą, jos 2017-

2019 m. priemonių įgyvendinimo planą bei asmens, 

atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės 

vykdymą, duomenis ir kontaktus 

Už tinklapio priežiūrą 

atsakingas asmuo 

Pradėjus veikti naujam 

tinklapiui 

Bendrovės veiklos 

viešumo, skaidrumo 

didinimas 

2. Supažindinti darbuotojus su Bendrovėje patvirtinta 

korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo 

priemonių planu 

Pardavimų, kontrolės ir 

plėtros skyriaus vadovas, 

inžinieriai 

Iki 2017 m. IV ketv. 

pabaigos 

Korupcijos prevencijos 

stiprinimas 

3. Bendrovės internetiniame tinklapyje skelbti 

informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio 

Už tinklapio priežiūrą 

atsakingas asmuo 

Pradėjus veikti naujam 

tinklapiui 

Viešumo ir skaidrumo 

didinimas 



pažeidimus ir kreipimosi kontaktus susidūrus su 

korupcinio pobūdžio veikla 

4. Sudaryti sąlygas gyventojams anonimiškai pranešti 

savo įtarimus dėl galimos Bendrovės darbuotojų 

korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, 

korupcinių teisės pažeidimų 

Už tinklapio priežiūrą 

atsakingas asmuo 

Pradėjus veikti naujam 

tinklapiui 

Gyventojai Bendrovės 

internetiniame tinklapyje 

galės anonimiškai pranešti 

apie galimas korupcijos 

apraiškas Bendrovėje 

 

Pilietinio aktyvumo 

skatinimas 

5. Gavus informacijos (skundą, pareiškimą, anoniminį 

pranešimą ar kt.) dėl galimų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų ar korupcinių teisės pažeidimų, 

teikiant bendrovės paslaugas, nedelsiant informuoti 

bendrovės direktorių 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Gavus tokios informacijos Įgyvendinamas teisinės 

atsakomybės 

neišvengiamumo principas 

 

Korupcijos prevencijos 

stiprinimas 

6. Gyventojų skundų, pareiškimų, anoniminių 

pranešimų bei kitos gautos informacijos dėl galimų 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar 

korupcinių teisės pažeidimų, teikiant bendrovės 

paslaugas, nagrinėjimas 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Gavus tokios informacijos Korupcijos prevencijos 

stiprinimas 

 

Korupcijos prevencijos 

programos priemonių 

tobulinimas 

7. Bendrovės interneto svetainėje skelbti informaciją 

apie bendrovės darbuotojus, kurie pripažinti padarę 

korupcinio pobūdžio veiką 

Administratorius  Per 10 d.d. nuo 

informacijos gavimo 

dienos 

Bendrovės veiklos viešumo 

ir skaidrumo didinimas 

 

Įgyvendinamas teisinės 

atsakomybės 

neišvengiamumo principas 

8. Periodiškai siųsti už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą atsakingą asmenį bei kitus 

darbuotojus į seminarus, mokymus, susitikimus 

korupcijos prevencijos klausimais 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Ne rečiau kaip kartą per 

metus 

Antikorupcinis švietimas 

9. Informuoti bendrovės direktorių apie korupcijos 

prevencijos programos priemonių plano vykdymą 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Kiekvienų metų IV ketv. 

pabaiga 

Korupcijos prevencijos 

didinimas 



10. Periodiškai atlikti korupcijos, neteisėtų veiksmų, 

sukčiavimo rizikos vertinimą ir atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą Bendrovėje 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Kiekvienų metų III ketv. 

pabaiga 

Korupcijos prevencijos 

stiprinimas 

11. Bendrovės internetiniame tinklapyje skelbti ir 

atnaujinti Bendrovės teikiamų paslaugų įkainius 

Administratorius 

 

Už tinklapio priežiūrą 

atsakingas asmuo 

Nuolat  Didinamas visuomenės 

pasitikėjimas Bendrove 

12. Užtikrinti skaidrų darbuotojų priėmimą į darbą Administratorius  Nuolat  Bendrovės veiklos viešumo 

ir skaidrumo didinimas 

13. Užtikrinti tikslingą tarnybinio transporto 

panaudojimą 

Pardavimų, kontrolės ir 

plėtros skyriaus vadovas, 

inžinieriai 

Nuolat  Bendrovės veiklos 

skaidrumo didinimas 

14. Užtikrinti darbuotojams suteiktų darbo priemonių, 

inventoriaus, kompiuterinės įrangos ir kito turto 

naudojimą tik darbo reikmėms o ne asmeniniams 

poreikiams 

Skyrių, tarnybų vadovai Nuolat  Bendrovės veiklos 

skaidrumo didinimas 

 

Korupcija – tai bet koks asmenų, dirbančių bendrovėje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar 

kitokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams. 

 

Darbuotojai tu sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas. 

 

Darbuotojai turi aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių pažeidimų ar korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. 

 

Darbuotojai prašomi nesikreipti į asmenį ar asmenis, kuriuos įtaria, nebandyti patiems atlikti tyrimo, nebūti abejingiems ir pranešti apie pastebėtus 

pažeidimus. 

 


