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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO VANDENYS“  

2018-2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Ei

l. 

N

r. 

Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai Priemonės 

įgyvendinimo 

terminai 

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai 

I TIKSLAS - NUSTATYTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS IR JAS ŠALINTI BENDROVĖJE 

Uždaviniai: 

1. Nustatyti bendrovės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

2. Mažinti korupcijos prielaidas veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

1.  Parengti apklausos anketą dėl korupcijos paplitimo ir 

jos apraiškų Bendrovėje ir ją patalpinti Bendrovės 

interneto svetainėje  

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

IT skyrius 

2019 I ketvirtis  Parengta ir Bendrovės interneto svetainėje 

www.kaunovandenys.lt patalpinta apklausos 

anketa 

2.  Organizuoti bendrovės darbuotojų anoniminę 

apklausą pagal parengtą apklausos anketą siekiant 

nustatyti tolerancijos korupcijai lygį 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

Padalinių vadovai 

1 kartą į metus 

II ketvirtis 

Atlikta bendrovės darbuotojų anoniminė 

apklausa (nurodomas skaičius) 

3.  Organizuoti klientų (vartotojų), suinteresuotųjų šalių 

ir kitų asmenų anoniminę apklausą pagal parengtą 

apklausos anketą siekiant nustatyti galimas korupcijos 

apraiškas ir korupcijos paplitimą Bendrovėje 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

 

1 kartą į metus 

I ketvirtis 

 

Atlikta bendrovės klientų (vartotojų), 

suinteresuotųjų šalių ir kitų asmenų 

anoniminė apklausa (nurodomas skaičius) 

4.  Skelbti Bendrovės darbuotojų, klientų (vartotojų), 

suinteresuotųjų šalių ir kitų asmenų anoniminės 

apklausos rezultatus Bendrovės interneto svetainėje  

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

IT skyrius 

1 kartą į metus 

II ketvirtis 

Paskelbti anoniminės apklausos rezultatai 

Bendrovės interneto svetainės 

www.kaunovandenys.lt skyriuje ,,Korupcijos 

prevencija“. 

5.  Nustatyti bendrovės veiklos sritis, kuriose yra 

prielaidos korupcijai pasireikšti ir kuriose būtų 

tikslinga atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės 

vertinimą 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

Padalinių vadovai 

2018 IV ketvirtis Nustatytos rizikingos bendrovės veiklos sritys 

antikorupciniu požiūriu. 

Apibendrinti duomenys apie veiklos sritis, 

kuriose tikslinga atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės vertinimą 

6.  Atlikti veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

1 kartą į metus 

III ketvirtis 

Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės 

vertinimas (nurodoma veiklos sritis) 

7.  Parengti ir pateikti motyvuotą išvadą dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės vertinimo Bendrovės 

generaliniam direktoriui bei viešai paskelbti 

Bendrovės interneto svetainėje 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

IT skyrius 

1 kartą į metus 

IV ketvirtis 

Parengta motyvuota išvada dėl Bendrovės 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

http://www.kaunovandenys.lt/
http://www.kaunovandenys.lt/
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Parengta motyvuota išvada pateikta 

Bendrovės generaliniam. 

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės vertinimo paskelbta Bendrovės 

interneto svetainės www.kaunovandenys.lt 

skyriuje ,,Korupcijos prevencija“. 

8.  Parengti ir patvirtinti Bendrovės korupcijos rizikos 

veiksnių šalinimo (mažinimo) planą, atlikus 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir 

nustačius korupcijos rizikos veiksnius 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

 

Ne vėliau kaip per 20 

darbo dienų nuo 

motyvuotos išvados apie 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą 

Patvirtintas Bendrovės korupcijos rizikos 

veiksnių šalinimo (mažinimo) planas 

9.  Kreiptis dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti 

arba einantį pareigas Bendrovėje, pateikimo 

Juridinis skyrius 

Personalo skyrius 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

Nuolat Asmenų, dėl kurių buvo kreiptasi į 

kompetentingas valstybės institucijas, 

skaičius 

10.  Sukurti Bendrovės pranešimų vidinį kanalą apie 

darbuotojų ir kitų asmenų vykdomus korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus ir nusikalstamas veikas, 

taip pat kitų teisės aktų pažeidimus bei darbuotojų 

netinkamą elgesį 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

IT skyrius 

2019 II ketvirtis Sukurtas Bendrovės pranešimų vidinis 

kanalas 

11.  Parengti ir patvirtinti Pranešimų, susijusių su 

korupcijos apraiškomis, pateikimo, priėmimo ir 

nagrinėjimo Bendrovėje ir pranešėjų apsaugos tvarkos 

aprašą 

 

Juridinis skyrius 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

2019 II ketvirtis Patvirtintas Pranešimų, susijusių su 

korupcijos apraiškomis, pateikimo, priėmimo 

ir nagrinėjimo Bendrovėje ir pranešėjų 

apsaugos tvarkos aprašas 

12.  Informuoti ir skatinti Bendrovės darbuotojus pranešti 

apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir 

nusikalstamas veikas, taip pat kitus neteisėtus 

bendradarbių ir kitų asmenų veiksmus  

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

Padalinių vadovai 

Kas ketvirtį Bendrovės darbuotojai supažindinti apie 

galimybę naudotis vidiniu pranešimu kanalu 

13.  Bendrovės interneto svetainėje patalpinti kur kreiptis, 

susidūrus su korupcinio pobūdžio teisės pažeidimais ir 

nusikalstama veika, taip pat kitais teisės aktų 

pažeidimais bei darbuotojų netinkamu elgesiu 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

IT skyrius 

2019 II ketvirtis Bendrovės interneto svetainės 

www.kaunovandenys.lt paskelbta informacija 

apie įdiegtą vidinį pranešimų kanalą ir 

nurodyta kita informacija dėl kreipimosi apie 

padarytas korupcines veikas 

14.  Tirti ir analizuoti vidiniais pranešimų kanalais 

gaunamą informaciją dėl galimų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų ar kitų teisės aktų pažeidimų 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

 

Nuolat Išanalizuota ir apibendrinta vidiniais 

pranešimų kanalais gauta informacija  

15.  Bendrovės interneto svetainėje skelbti informaciją 

apie gautus pranešimus vidiniais pranešimų kanalais ir 

(ar) jų pateikimą teisėsaugos institucijoms 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

 

Nuolat Gautų ir paskelbtų Bendrovės interneto 

svetainėje www.kaunovandenys.lt pranešimų 

skaičius.  

http://www.kaunovandenys.lt/
http://www.kaunovandenys.lt/
http://www.kaunovandenys.lt/
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Teisėsaugos institucijoms perduotų pranešimų 

skaičius 

16.  Bendrovės interneto svetainėje ir informaciniuose 

stenduose skelbti informaciją apie atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kreipimosi 

kontaktus susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

IT skyrius 

Nuolat Interneto svetainėje patalpinta informacija. 

Informacinis stendas Bendrovės patalpose. 

II TIKSLAS – PADIDINTI BENDROVĖS PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ, VEIKLOS VIEŠUMĄ  

IR ATSKAITINGUMĄ VISUOMENEI 

Uždaviniai: 

1. Skelbti viešai informaciją apie bendrovės antikorupcinę ir kitą veiklą, Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. 

2. Informuoti visuomenę apie nustatytus galimus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir nusikalstamas veiklas bei darbuotojų netinkamą elgesį. 

17.  Skelbti Bendrovės interneto svetainėje Programą ir 

jos įgyvendinimo priemonių planą 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

IT skyrius 

Per 3 darbo dienas nuo 

Programos patvirtinimo 

Paskelbta nurodyta informacija Bendrovės 

interneto svetainės www.kaunovandenys.lt 

skyriuje ,,Korupcijos prevencija“ 

18.  Skelbti Bendrovės interneto svetainėje asmens, 

atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės 

vykdymą, duomenis ir kontaktus 

Už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

atsakingas asmuo 

IT skyrius 

Nuolat Paskelbta nurodyta informacija Bendrovės 

interneto svetainės www.kaunovandenys.lt 

skyriuje ,,Korupcijos prevencija“ 

19.  Analizuoti gautus pasiūlymus dėl korupcijos 

prevencijos priemonių ir spręsti dėl Programos 

įgyvendinimo priemonių plano keitimo, papildymo 

ar atnaujinimo 

Generalinis direktorius 

Už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

atsakingas asmuo 

Padalinių vadovai 

Per 15 darbo dienų gavus 

pasiūlymus 

Analizuotų pasiūlymų ir priimtų sprendimų 

skaičius 

20.  Rengti ir teikti ataskaitas Bendrovės generaliniam 

direktoriui apie Programos įgyvendinimo priemonių 

plano vykdymą 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

Padalinių vadovai 

Kasmet, ne vėliau kaip iki 

kovo 1 d. 

Ataskaitų pateikimas Bendrovės 

generaliniam direktoriui 

21.  Skelbti Bendrovės interneto svetainėje Programos 

įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitas 

Už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę atsakingas asmuo 

IT skyrius 

Per 3 darbo dienas nuo 

ataskaitų patvirtinimo 

dienos 

Paskelbta nurodyta informacija Bendrovės 

interneto svetainės www.kaunovandenys.lt 

skyriuje ,,Korupcijos prevencija“ 

22.  Skelbti Bendrovės interneto svetainėje informaciją 

apie Bendrovės darbuotojus, kurie padarė korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus ir kurie pripažinti padarę 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas 

Už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

atsakingas asmuo 

IT specialistas 

Per 7 darbo dienas nuo 

informacijos gavimo 

Paskelbta nurodyta informacija Bendrovės 

interneto svetainės www.kaunovandenys.lt 

skyriuje ,,Korupcijos prevencija“ (taip pat 

nurodomas skaičius) 

23.  Bendrovės interneto svetainėje skelbti ir atnaujinti 

teikiamų paslaugų įkainius, finansinės veiklos 

ataskaitas ir kitus su bendrovės veikla susijusius 

dokumentus 

Ekonomikos skyrius 

Vyriausiasis finansininkas 

IT skyrius 

Nuolat Paskelbta nurodyta informacija Bendrovės 

interneto svetainės www.kaunovandenys.lt 

24.  Žymėti tarnybinius automobilius, nurodant 

Bendrovės pavadinimą  

Turto valdymo skyrius Nuolat Sužymėti tarnybiniai automobiliai 

Bendrovės simbolika 

http://www.kaunovandenys.lt/
http://www.kaunovandenys.lt/
http://www.kaunovandenys.lt/
http://www.kaunovandenys.lt/
http://www.kaunovandenys.lt/
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Tarnybinis transportas nebus naudojamas 

asmeniniais tikslais 

III TIKSLAS - UGDYTI BENDROVĖS DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINĮ SĄMONINGUMĄ IR ATSPARUMĄ KORUPCIJAI 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti bendrovės darbuotojų antikorupcinius mokymus. 

2. Šviesti bendrovės darbuotojus, klientus (vartotojus), suinteresuotąsias šalis ir kitus asmenis korupcijos prevencijos klausimais. 

25.  Parengti ir patvirtinti Bendrovės darbuotojų 

antikorupcinių mokymų ir kompetencijų ugdymo 

metinį planą 

 

Personalo skyrius 

Už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

atsakingas asmuo 

Ne vėliau kaip iki 

vasario 1 d. 

Patvirtintas Bendrovės darbuotojų 

antikorupcinių mokymų ir kompetencijų 

ugdymo metinis planas 

26.  Organizuoti antikorupcinius mokymus Bendrovės 

darbuotojams. 

Personalo skyrius 

Už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

atsakingas asmuo 

Nuolat Pravesti antikorupciniai mokymai, nurodant 

temos pavadinimą ir skaičių 

Mokymuose dalyvavusių bendrovės 

darbuotojų skaičius 

27.  Siųsti už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą 

atsakingą asmenį, kitus darbuotojus į mokymus, 

seminarus, susitikimus korupcijos prevencijos 

klausimais 

Personalo skyrius 

 

Nuolat Mokymuose ir kituose antikorupciniuose 

renginiuose dalyvavusių bendrovės 

darbuotojų skaičius 

28.  Parengti ir patvirtinti Bendrovės darbuotojų elgesio, 

susidūrus su korupcinio pobūdžio teisės pažeidimais, 

taisykles 

Už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

atsakingas asmuo 

Juridinis skyrius 

2019 III ketvirtis Patvirtintos Bendrovės darbuotojų elgesio, 

susidūrus su korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimais, taisyklės 

29.  Parengti elgesio, susidūrus su korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimais, atmintines bendrovės 

darbuotojams  

Už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

atsakingas asmuo 

Viešųjų ryšių specialistas 

2019 IV ketvirtis Parengtos ir įteiktos elgesio atmintinės 

bendrovės darbuotojams 

 

30.  Supažindinti naujai įsidarbinusius darbuotojus su 

Bendrovės etikos kodeksu ir kitais antikorupciniais 

teisės aktais 

Personalo skyrius 

 

Nuolat Naujai įsidarbinę darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti su Bendrovės etikos kodeksu ir 

kitais antikorupciniais teisės aktais (100 proc.) 

31.  Organizuoti viešinimo renginius antikorupcine 

tematika bendrovės klientams (vartotojams), 

suinteresuotosioms šalims ir kitiems asmenims  

Viešųjų ryšių specialistas  

Už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

atsakingas asmuo 

Ne mažiau kaip 1 

renginys per metus 

Suorganizuotas viešinimo renginys ir juose 

dalyvavę asmenys (skaičius) 

________________________________________________ 

 


