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ELEKTRENV SAVIVALDYBES VIEVIO VAIKV LOPSELIO-DARZELIO "EGL~~ ~ PCIJOS PREVENCIJOS
2015-2017 METlJ PROGRAMOS IGYVENDINIMO PRIEMONIlJ]>LANAS

Eil. Priem ones pavadinimas Vykdytojai Vykdymo Laukiami rezultatai Igyvendinimo vertinimo
Nr. laikas kriterijai
1 2 3 4 5 6

1. Korupcijos prevencijos programos Lopselio-darzelio 2015-03 Darbuotojams leis teikti Pristatyta programa
pristatymas bendruomenei korupcijos siUlymus del korupcinio

prevencijos komisija pobiidzio nusikalstamos
veiklos maZinimo

2. Skelbti lopselio-darzelio intemeto Lopselio-darzelio 2015-2017 m. Visuomene informuota Paskelbta lopselio-darzelio
svetaines skyrelyje "Korupcijos korupcijos apie lopselio-darzelio korupcijos prevencijos
prevencija" ir informaciniame stende prevencijos komisija korupcijos prevencijos programa ir jos igyvendinimo
lopselio-darzelio korupcij os program/l priemonil.l planas
prevenCIJOSprogram/llf JOS
jgyvendinimo priemoniq plan(j.

3. Skelbti lopselio-darzelio finansines Lopselio-darzelio 2015-2017 m. UZtikrinamas viesumas Paskelbtos finansines
ataskaitas, darbuotojl.l vidutinio korupcijos ataskaitos, darbuotojl.l darbo
menesio darbo uZmokesti (bruto) prevencijos komisija uZmokestis
intemetineje svetaineje

4. Perziiireti darbuotojl.l pareigybil.l Direktorius 2015-2017 m. Dides darbuotojl.l
aprasymus ir esant biitinybei itraukti atsakomybe del galimai
antikorupciniu poziiiriu svarbias pasireiskiamos korupcijos
nuostatas bei teisines atsakomybes
priemones

5. Dalyvauti savivaldybes Lopselio-darzelio Kiekvienais Darbuotojai bus geriau Asmenl.l, dalyvavusil.l
organlZUOJamuose korupcijos metais informuoti apie korupcijos mokymuose, skaiCius
semmaruose korupcijos prevencijos prevencijos komisija prevencijos sistem/l ir
srityse konkrecias prevencines

pnemones



1 2 3 4 5 6
6. Parengti istaigos veiklos sriCiq, Asmuo atsakingas uz 2015 m. lvertinta situacija istaigos Nustatytais terminais parengta

kuriose egzistuoja korupcijos korupcijos rugsejo men., veiklos srityse, kuriose isvada
pasireiskimo tikimybe, nustatymo ir pasireiskimo 2016 m. egzistuoja korupcijos
vertinimo isvadct- tikimybes nustatymct- rugsejo men., pasireiskimo tikimybe;

2017 m. parengta isvada ir pateikta
rugsej 0 men. steigejui

7. Atsizvelgiant i isvadoje pateiktus Lopselio-darzelio 2015-2017 m. Veiksminga ir efektyvi Priemoniq, numatytq
pasiUlymus del korupcijos korupcijos gruodzio men. lopselio-darzelio Korupcijos prevencijos
pasireiskimo tikimybes maiinimo, prevencijos komisija korupcijos prevencijos programos igyvendinimo
periifueti ir prireikus papildyti programa priemoniq plane, maiejimas
lopselio-darzelio korupcij os
prevencijos programct-Ir JOS
igyvendinimo priemoniq planct-

8. Teises aktq nustatyta tvarka interneto Lopselio-darzelio Nuolat UZtikrintas viesqjq Paskelbta informacija apie
svetaineje skelbti informacij'l apie pirkimq pirkimq skaidrumas; viesuosius pirkimus interneto
numatomus, vykdomus viesuosius organizatorius, Visuomene informuota svetaineje
pirkimus ir jq rezultatus viesqjq pirkimq apie planuojamus ir

komisija ivykdytus pirkimus


