
UAB „KĖDAINIŲ BUTAI“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2018 – 
2021 METŲ PLANAS  

 
Eil. 
Nr. 

Priemonių pavadinimas 
Vykdymo 
data 

Atsakingi 
asmenys 

Tikslas 

1. 
Įsakymu paskirti bendrovės 
darbuotoją, atsakingą už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

2017-10-11 Direktorius 

Asmuo (atsakingas 
darbuotojas) bendrovės 
vadovo įgaliotas vykdyti 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę bendrovėje 

2. 

Supažindinti darbuotojus su 
korupcijos prevencijos 2018-2021 
metų programa ir priemonių 
įgyvendinimo planu. 

2018 m. 
kovo mėn. 

Direktorius ir 
darbuotojas, 
atsakingas už 
korupcijos 
prevencijos 
priežiūrą ir 
kontrolę 

Supažindinti darbuotojus su 
korupcijos prevencijos 2018-
2021 metų programa ir 
priemonių įgyvendinimo 
planu. 

3. 
Internetinėje svetainėje paskelbti 
korupcijos prevencijos 2018-2021 
metų programą ir priemonių planą. 

2018 m. 
kovo mėn. 

Darbuotojas, 
atsakingas už 
korupcijos 
prevencijos 
priežiūrą ir 
kontrolę 

Paskelbti Korupcijos 
prevencijos 2018-2021 m. 
programą ir jos įgyvendinimo 
priemonių planą, 

4. 

Įstaigos informacinio skelbimo 
vietoje skelbti informaciją apie 
atsakomybę už korupcinio pobūdžio 
teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis 
asmuo, susidūręs su korupcinio 
pobūdžio veika. 

Nuolat 

Darbuotojas, 
atsakingas už 
korupcijos 
prevencijos 
priežiūrą ir 
kontrolę 

Paskelbti nurodytą 
informaciją. 

5. 
Sudaryti galimybę darbuotojams 
dalyvauti įvairiuose mokymuose 
korupcijos prevencijos klausimais 

Gavus 
informaciją 
apie 
vykdomus 
seminarus, 
mokymus 

Direktorius 
Gauti papildomų, naujų žinių, 
susijusių su korupcijos 
prevencijos programa 

6. 
Užtikrinti skaidrų ir racionalų 
viešųjų pirkimų organizavimą ir 
atlikimą 

Nuolat 

Viešųjų pirkimų 
organizatorius, 
viešųjų pirkimų 
komisija, 
direktorius 

Užtikrinti skaidrų ir racionalų 
viešųjų pirkimų organizavimą 
ir atlikimą 



7. 

Teisės aktų nustatyta tvarka UAB 
„Kėdainių butai“ interneto 
svetainėje skelbti informaciją apie 
numatomus ,vykdomus viešuosius 
pirkimus 

Kiekvienais 
metais iki 
kovo 15 d. 

Viešųjų pirkimų 
organizatorius, 
viešųjų pirkimų 
komisija, 
direktorius 

Paskelbti nurodytą 
informaciją 

9. 
Teikti teisingą informaciją apie 
bendrovės teikiamas paslaugas 

Nuolat 
Bendrovės 
atsakingi 
darbuotojai 

Tikslios informacijos 
suteikimas, korupcijos 
prielaidų išvengimas 

10. 
Gavus pranešimą apie galimą 
korupcinę veiką, nedelsiant 
informuoti bendrovės direktorių. 

Gavus 
pranešimą 

Darbuotojas, 
atsakingas už 
korupcijos 
prevencijos 
priežiūrą ir 
kontrolę 

Informuoti bendrovės 
direktorių apie galimą 
korupcijos pasireiškimą 
bendrovėje 

11. 
Analizuoti įvairius pasiūlymus dėl 
korupcijos prevencijos priemonių 
bendrovėje 

Gavus 
pasiūlymą 

Darbuotojas, 
atsakingas už 
korupcijos 
prevencijos 
priežiūrą ir 
kontrolę 

Informuoti bendrovės 
direktorių 

 
  

  

 


