
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,VAATC“ 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UAB „VAATC“ 2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  

PATVIRTINIMO  

 

2022 m. sausio 25 d. Nr. 1.24E-VĮ-22-0010 

Vilnius 

 

Atsižvelgdamas į 2019, 2020 ir 2021 metais UAB „VAATC“ atliktus korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymus ir pateiktas išvadas: 

1. T v i r t i n u  UAB „VAATC“ 2022 metų korupcijos prevencijos programą (pridedama). 

2. Į p a r e i g o j u: 

2.1. biuro administratorių ir personalo specialistą su šiuo įsakymu dokumentų valdymo sistemos 

priemonėmis supažindinti šio įsakymo priede nurodytus atsakingus vykdytojus; 

2.2. projektų vadovą (atsakingą už ryšius su visuomene) paskelbti šį įsakymą UAB „VAATC“ 

interneto svetainėje. 

 

 

 

Direktorius                   Tomas Vaitkevičius   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 
UAB „VAATC“ direktoriaus 

2022 m. sausio 25 d. 

įsakymu Nr. 1.24E-VĮ-22-0010 

  

 

UAB „VAATC“ 2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA  

 

Eil. 

Nr. 

Tikslas Priemonė Terminas Atsakingas 

vykdytojas 

1. Daugiau dėmesio skirti 

darbuotojų, savanorių ir 

visuomenės švietimui 

Įvairiomis priemonėmis 

(testais, atmintinėmis,  

pranešimais ir pan.) skleisti 

aktualią informaciją, 

skatinančią nepakantumą 

korupcijos apraiškoms 

Bendrovės darbuotojams. 

Nuolat (ne mažiau 

kaip 4 įgyvendintos 

priemonės per 

metus).  

Teisės tarnybos 

vadovas; 

Projektų 

vadovas 

(atsakingas už 

ryšius su 

visuomene) 

Organizuoti  

susitikimus/mokymus, 

įtraukiant  antikorupcinį 

švietimą. 

Operatoriams – bent 

2 kartus per metus; 

kiekvienam naujam 

„Dėk‘ui“ stotelių 

savanoriui; kitiems 

Bendrovės 

darbuotojams – pagal 

galimybes 

pasitelkiant išorinius 

lektorius. 

Gamybinio 

proceso tarnybos 

vadovas; 

Projektų 

vadovas 

(atsakingas už 

ryšius su 

visuomene); 

Teisės tarnybos 

vadovas 

Informaciniai į visuomenę 

orientuoti pranešimai apie 

atliekų priėmimą aikštelėse 

Bendrovės internetinėje 

svetainėje ir visuomenės 

informavimo priemonėse. 

Nuolat. Projektų 

vadovas 

(atsakingas už 

ryšius su 

visuomene) 

Informacinės priemonės apie 

nepakantumą korupcijai 

(lipdukai, plakatai, 

lankstinukai). 

2022 m. II ketv. Projektų 

vadovas 

(atsakingas už 

ryšius su 

visuomene) 

Periodiškai priminti apie 

Bendrovėje veikiantį 

informacijos apie 

pažeidimus teikimo vidinį 

kanalą. 

2 kartus per metus. Teisės tarnybos 

vadovas 

2. Bendrovėje veikiančios 

priežiūros veiklos 

tęsimas 

Patikrinimų vykdymas ir 

laikymasis UAB „VAATC“ 

eksploatuojamų didelių 

gabaritų atliekų surinkimo ir 

žaliųjų atliekų surinkimo 

aikštelių veiklos priežiūros 

Nuolat. Gamybinio 

proceso tarnybos 

vadovas 



tvarkos aprašo. 

3. Stipresnės kontrolės 

mechanizmas 

Eksploatuojamose aikštelėse 

įdiegiant svėrimo, numerių 

nuskaitymo įrangą. 

Priemonė svarstytina 

2022-2027 m. 

Gamybinio 

proceso tarnybos 

vadovas 

4. Bendrovės vidaus teisės 

aktų peržiūra 

Peržiūrėti Bendrovės vidaus 

teisės aktus vertinant 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės aspektu. 

Rengiant korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės nustatymo 

išvadą. 

Teisės tarnybos 

vadovas 

Peržiūrėti procesus, sudarant 

galimybes skaidriai, patogiai 

priduoti atliekas. 

2022 m. II ketv. Gamybinio 

proceso tarnybos 

vadovas 

Peržiūrėti ir atnaujinti 

atliekų deklaracijų formas. 

2022 m. II ketv. Gamybinio 

proceso tarnybos 

vadovas 

Užtikrinant atliekų priėmimo 

Vilniaus regiono 

nepavojingųjų atliekų 

sąvartyne veiklos priežiūrą 

peržiūrėti vidinius teisės 

aktus, juose numatant 

kontrolės priemones. 

2022 m. I ketv. Gamybinio 

proceso tarnybos 

vadovas 

5. Daugiau dėmesio skirti 

privačių interesų 

deklaracijų pateikimo ir 

atnaujinimo kontrolei 

Asmenų, kurie pagal Viešųjų 

ir privačių interesų derinimo 

įstatymo 2 straipsnio 5 dalį ir 

4 straipsnio 3 dalį turi 

pateikti privačių interesų 

deklaracijas, pateiktų 

deklaracijų kontrolė, 

priminimų siuntimas 

nepateikusiems šių 

deklaracijų, priminimų 

siuntimas dėl informacijos, 

pateiktos deklaracijose, 

atnaujinimo. 

2 kartus per metus. Teisės tarnybos 

vadovas 

Darbuotojų interesų 

deklaracijų kontrolė, 

priminimų siuntimas dėl 

informacijos, pateiktos 

deklaracijose, atnaujinimo. 

III ketv. 

6. Skaidrumas Sąvartyne priimamų atliekų 

kiekių skelbimas Bendrovės 

internetinėje svetainėje.  

Nuolat Aplinkosaugos 

specialistas 

Skaitmenizuoti atliekų 

priėmimo deklaracijų 

pildymą. 

2022 m. III ketv. Aplinkosaugos 

specialistas; 

Gamybinio 

proceso tarnybos 

vadovas 



7.  Identifikuoti rizikingas 

veiklos sritis ir atlikti 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą 

Parengti išvadą dėl 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo. 

2022 m. III ketv. Teisės tarnybos 

vadovas 

8. Darbuotojų skatinimo 

sistemos sukūrimas 

Sukurti darbuotojų 

skatinimo sistemą už 

mokamai priimamą atliekų 

kiekį. 

Priemonė svarstytina 

2022 m. 

Gamybinio 

proceso tarnybos 

vadovas, 

Finansų tarnybos 

vadovas 

 

________________________ 


