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UAB „NAUJOSIOS AKMENĖS KOMUNALININKAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021 – 2023 METŲ PROGRAMOS 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė 

 

Vykdytojai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Rezultatų vertinimo 

kriterijai 

Laukiami rezultatai 

Pirmas programos tikslas - nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti bendrovėje ir jas šalinti. 

1 uždavinys: užtikrinti veiksmingą, kryptingą ir ilgalaikį korupcijos priemonių įgyvendinimą bei kontrolę bendrovėje. 

1.1. Atlikti bendrovės veiklų, 

kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymą ir 

korupcijos pasireiškimo jose 

įvertinimą. 

Asmuo, atsakingas už 

bendrovės korupcijos 

prevencijos koordinavimą 

ir kontrolę. 

Kasmet 

iki II 

ketvirčio 

pabaigos. 

Nustatytos veiklos sritys, 

kuriose yra didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, atliktas 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės įvertinimas. 

Nustatytos veiklos sritys, 

kuriose yra didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, 

atliktas korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

įvertinimas, parengta išvada 

ir pasiūlymai. 

2 uždavinys: organizuoti asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, veiklą 

2.1. Viešai skelbti bendrovės 

darbuotojų etikos kodeksą 

bendrovės interneto svetainėje 

www.akmenekom.lt skiltyje 

„Korupcijos prevencija“ 

Asmuo, atsakingas už 

bendrovės korupcijos 

prevencijos koordinavimą 

ir kontrolę, prekių ir 

paslaugų pirkimo 

specialistas. 

2021 m. IV 

ketvirtis. 

Viešai paskelbtas bendrovės 

darbuotojų etikos kodeksas 

bendrovės interneto svetainėje. 

Nustatytos aiškios elgesio 

taisyklės darbuotojams, 

suformuota bendra 

bendrovės darbuotojų etika, 

stiprinant netoleranciją 

korupcijai. 

2.2. Parengti ir patvirtinti 

bendrovės korupcijos 

prevencijos priemonių 

įgyvendinimo tvarkos aprašą. 

Asmuo, atsakingas už 

bendrovės korupcijos 

prevencijos koordinavimą 

ir kontrolę. 

2021 m. IV 

ketvirtis. 

Parengtas ir patvirtintas 

bendrovės korupcijos 

prevencijos priemonių 

įgyvendinimo tvarkos aprašas. 

Nustatytas korupcijos 

prevencijos priemonių 

įgyvendinimo tvarkos 

aprašas prisidės prie aiškios 

bendrovės antikorupcinės 

politikos formavimo ir 

nuolatinio korupcijos 

prevencijos priemonių 



tobulinimo. 

2.3. Organizuoti asmens, atsakingo 

už bendrovės korupcijos 

prevencijos koordinavimą ir 

kontrolę, pirkimų komisijų 

narių švietimą korupcijos 

prevencijos srityje. 

Asmuo, atsakingas už 

bendrovės korupcijos 

prevencijos koordinavimą 

ir kontrolę ir pirkimų 

komisijos pirmininkas. 

 

Kasmet. Seminarų, mokymų skaičius Bendrovėje korupcijos 

prevencijos kontrolę ir 

priežiūrą vykdys specialių 

žinių šioje srityje įgiję 

asmenys. 

Antras programos tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, užtikrinti efektyvų kontrolės 

vykdymą bendrovės veikloje. 

1 uždavinys: didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei. 

1.1. Mažinti prielaidas galimam 

korupcijos pasireiškimui 

bendrovėje. 

Asmuo, atsakingas už 

bendrovės korupcijos 

prevencijos koordinavimą 

ir kontrolę, prekių ir 

paslaugų pirkimo 

specialistas. 

2021 m. IV 

ketvirtis. 

 

Atnaujinta bendrovės interneto 

svetainėje skiltis „Korupcijos 

prevencija“. 

Sustiprinta korupcijos 

prevencija, sumažinta 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. 

1.2. Gavus pranešimus apie galimą 

korupcinę veiklą, nedelsiant 

informuoti bendrovės 

direktorių.  

Asmuo, atsakingas už 

bendrovės korupcijos 

prevencijos koordinavimą 

ir kontrolę. 

Nuolat. 

 

Gautų pranešimų skaičius per 

vienerius metus. 

Ugdomas darbuotojų 

atsakomybės jausmas, 

netolerancija korupcijos 

apraiškoms. 

1.3. Gavus pranešimą ar nustačius 

galimas korupcijos apraiškas 

organizuojant pirkimus, 

nedelsiant informuoti asmenį, 

atsakingą už bendrovės 

korupcijos prevencijos 

koordinavimą ir kontrolę. 

Asmuo, atsakingas už 

bendrovės korupcijos 

prevencijos koordinavimą 

ir kontrolę. 

Nuolat. 

 

Gautų pranešimų/pasitvirtinusių 

pranešimų skaičius per vienerius 

metus. 

Ugdomas darbuotojų 

atsakomybės jausmas, 

netolerancija korupcijos 

apraiškoms. 

1.4. Bendrovės informacijos 

skelbimo vietoje bei interneto 

svetainėje skelbti informaciją 

kur, kokiu adresu, telefonu ar 

elektroniniu paštu gali kreiptis 

asmuo, susidūręs su 

korupcinio pobūdžio veika.  

Asmuo, atsakingas už 

bendrovės korupcijos 

prevencijos koordinavimą 

ir kontrolę, prekių ir 

paslaugų pirkimo 

specialistas 

Nuolat. 

 

Informacija paskelbta ir 

atnaujinta. 

Padės įgyvendinti viešumo ir 

informuotumo principus. 



2 uždavinys: stiprinti viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir kontrolės vykdymą. 

2.1. Užtikrinti supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklių 

įgyvendinimą. 

Prekių ir paslaugų 

pirkimo specialistas. 

Nuolat. Peržiūrėtos bendrovės 

supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklės. 

Supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklės atitinka 

teisės aktų reikalavimus. 

2.2. Siekti didinti viešųjų pirkimų 

apimtis per Centrinę 

perkančiąją organizaciją. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

koordinavimą ir kontrolę. 

Nuolat. Viešųjų pirkimų procedūrų 

skaičius. 

Efektyvesnis ir skaidresnis 

viešųjų pirkimų procedūrų 

atlikimas 

3 uždavinys: organizuoti viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymą. 

3.1. Informacijos apie teikiamų 

privačių interesų deklaracijų 

skaičių skelbimas bendrovės 

interneto svetainėje. 

Prekių ir paslaugų 

pirkimo specialistas. 

2021-2023 

metai. 

Informaciją 

atnaujinti 

vieną kartą 

metuose, II 

ketvirtyje. 

Privačių interesų deklaracijų 

skaičius. 

Padidintų gyventojų 

pasitikėjimą bendrove ir joje 

einančiais pareigas 

asmenimis. 

4 uždavinys: gerinti informacijos sklaidą apie bendrovės vykdomą veiklą. 

4.1. Bendrovės interneto svetainėje 

teikti informaciją apie 

klientams teikiamas paslaugas. 

Prekių ir paslaugų 

pirkimo specialistas. 

2021-2023 

metai. 

Informaciją 

atnaujinti 

vieną kartą 

metuose, II 

ketvirtyje. 

 

Aktualios informacijos įkėlimas 

į bendrovės interneto svetainę, 

jos periodiškas atnaujinimas. 

Didinamas skaidrumas, 

informatyvumas. 

4.2. Užtikrinti, kad bendrovės 

interneto svetainėje būtų 

skelbiama informacija apie 

įvykdytus didelės vertės 

viešuosius pirkimus 

Prekių ir paslaugų 

pirkimo specialistas. 

Nuolat. Viešųjų pirkimų procedūrų 

skaičius. 

Sumažinta korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

bendrovės viešųjų pirkimų 

organizavime ir vykdyme 

Trečias programos tikslas – supažindinti bendrovės darbuotojus su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti pilietiškumą ir nepakantumą korupcijos 

apraiškoms. 

1 uždavinys: skelbti viešai informaciją apie Programos priemonių valdymą ir kitą su korupcijos prevencija susijusią informaciją. 

1.1. Bendrovės interneto svetainėje 

paskelbti korupcijos 

Asmuo, atsakingas už 

bendrovės korupcijos 

2021-2023 

metai. 

Bendrovės korupcijos 

prevencijos 2021-2023 metų 

Korupcijos prevencijos 

stiprinimas. 



prevencijos 2021-2023 metų 

programą ir jos priemonių 

įgyvendinimo planą. 

prevencijos koordinavimą 

ir kontrolę, 

prekių ir paslaugų 

pirkimo specialistas. 

programos ir jos priemonių 

įgyvendinimo plano bendrovės 

interneto svetainėje paskelbimas. 

1.2.  Viešinti bendrovės detalias 

finansines ataskaitas (pdf 

formatu). 

Vyriausiasis buhalteris, 

prekių ir paslaugų 

pirkimo specialistas. 

Kasmet, po 

ataskaitų 

patvirtinimo. 

Viešai paskelbtų ataskaitų 

skaičius. 

Didinamas skaidrumas. 

2 uždavinys: didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti bendrovės darbuotojus įsitraukti į antikorupcinę veiklą. 

2.1. Įdiegti bendrovės interneto 

svetainės skiltyje „Korupcijos 

prevencija“ anoniminį 

informacijos teikimo būdą dėl 

galimų korupcijos apraiškų 

bendrovėje. 

Asmuo, atsakingas už 

bendrovės korupcijos 

prevencijos koordinavimą 

ir kontrolę, 

informacinių technologijų 

specialistas. 

2021 m. IV 

ketvirtis. 

Įdiegtas anoniminis informacijos 

teikimo būdas dėl galimų 

korupcijos apraiškų. 

Užtikrinta galimybė pateikti 

anoniminę informaciją. 

3 uždavinys: šviesti darbuotojus antikorupcinėmis temomis. 

3.1. Dalyvauti mokymuose, 

seminaruose, įvairiuose 

dalykiniuose susitikimuose 

korupcijos prevencijos 

klausimais. 

Asmuo, atsakingas už 

bendrovės korupcijos 

prevencijos koordinavimą 

ir kontrolę, pirkimų 

komisija. 

Ne rečiau 

kaip kartą 

per vienerius 

metus. 

 

Įvykusių mokymų, dalyvautų 

seminarų skaičius ir juose 

dalyvavusių darbuotojų skaičius 

per vienerius metus. 

Formuojamas bendrovės 

darbuotojų korupcijos 

prevencijos suvokimas, 

nepakantumas korupcijai. 

 

___________________________ 

 

 


