
PATVIRTINTA

UAB,,Raseiniq komunalines paslaugos"
Direktorius Rolandas Butkus

2077 m. rugsejo 28 d. jsakymu Nr. L86

1 priedas

UAB ,, Raseiniq komunalines paslaugos" korupcijos prevencijos
2017-2Ot9 metq programos lgyvendinimo priemoniq planas

E,

Nr.
Priemon6s lvykdymo

terminai
Atsakingi asmenys

1.

Parengti ir patvirtinti bendrov6s korupcijos prevencijos
programE ir jos igyvendinimo 2017-2079 metq priemoniq
planq.

2017 spalis Bendrov6s direktorius,
atsakingas ui korupcijos
prevenciia ir kontrole.

2.
lmones internetineje svetaineje skelbti jstaigos korupcijos
prevencijos 2Ot7-2019 m. programq ir jos jgyvendinimo
priemoniq plana.

Kartq per
pusmeti

Atsakingas ui korupcijos
prevencijq ir kontrolq.

3.

Siekiant sumaZinti korupcijos atsiradimo galimybes, siekti
vieSumo, skaidrumo ir kontrol6s, reikalingq informacijq
skelbti vie5ai.

N uo lat Asmenys, atsakingi ui
jmones antikorupcinq
veiklq bendroveje.

4. Uitikrinti tinkamq ir teisingq bendrov6s piniginiq le5q
panaudojimq.

Nuolat Vyr.buhaltere

5.
Vie5uosius pirkimus vykdyti elektronineje erdveje (iSskyrus

maZos vertes pirkimus).
Vykdant

vie5uosius
pirkimus

Vyr.iniiniere

6. Uitikrinti tikslingq, tarnybinio transporto ir jq degalq,
apskaitq ir panaudojimq.

Nuolat Atsakingi darbuotojai

7.

Organizuoti imones personalo mokymq del darbuotojq
elgesio kodekso vykdymo. Naujai priimamq darbuotojq
supaiindinimas su darbuotoju elgesio kodeksu.

Pravedant
instru ktaius

Atsakingi darbuotojai

8. Piliediq skundq ir praiymq nagrinejimas. Gavus

skundq ar
praSvma

Atsakingi darbuotojai

9. lmones veiklos sridiq vertinimas, siekiant nustatyti
konkredius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos
pasireiSkimo tikimybe.

lV ketvirtis Atsakingas ui korupcijos
prevencijq ir kontrolq.

10. PasiraSytinai supaiindinti darbuotojus su bendroveje
patvirtinta korupcijos prevencijos programa ir priemoniq
planu.

Patvirtinus
na ujas

programas

Atsa kingas uZ korupcijos
prevencijq ir kontrolq.

11. Siekiont didesnio darbuotojtl atsporumo ir vieiumo
korupcijoi, irengti informacini stendq, kuriame bus
vieiinomi darbuotojoi, paieidq imon€s darbq
re g I o me ntuoja n Ei u s istaty m u s.

Kortq i
ketvirtj

Ats a ki n g os ui koru pcij os
prevencijq ir kontrolq.

12. Apriboti padoliniq vodovt4 diskrecines teises vykdant
darbus nesusijusius su projektiniais reikolavimois or
konkrediais uisakyma is,

Nuolot Atsokingos ui korupcijos
preve ncij q i r kontrolq.

13. Dorbq uisakovams (fiziniams or juridiniams)
rekomenduoti paroiyti otsiliepimus opie atlikt4 darbq or
paslougtl kolcybe.

Sistemingoi Atsoki ngos ui korupcijos
preve ncij q i r kontrolq.



L4, Organizuoti su bendrov€s vodovybe ir padaliniq vodovais
diskusijas dEl korupcijos pasireiikimo tikimybitl procesq
tobulinimo ir korupcijos rizikos sqlyStt moiinimo.

Kartq i
ketvirti

Sekretord

15. Kortg i pusmeti apibendrinti antikorupcinAs programos
vykdymo tarpines, o sekondiq metq pirmq ketvirt! -
paruoiti galutinq metine otaskoitq.

kosmet Atsokingas ui korupcijos
prevencijq ir kontrolq.

16. Paruoiti direktoriaus isakymq dEl skatinimo priemonitl
piliedioms or dorbuotojams praneiusiems apie
pastebitus korupcijos atvejus bend rovis veiktoje,

Spolio men. Bendroves direktorius


